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Sammanfattning 

En aktuell miljöfråga är huruvida kärnkraften har en plats i det svenska elsystemet efter 

katastrofen i Fukushima och beslutet om kärnkraftens stängning i Tyskland. Frågan är också 

om elsystemet i en nära framtid är redo för att introducera stora mängder förnyelsebar energi 

med nackdelarna som följer av detta. Den oförutsägbara produktionen hos vindkraften 

behöver kunna kompenseras av produktion hos andra energikällor.  

 

“Forsmark - Ett måste för framtiden?” är en analys av påverkan att ersätta Forsmarks 

kärnkraftverk med vindkraft av motsvarande årsproduktion. För att besvara frågeställningen 

har rapporten utgått ifrån produktions- och förbrukningssiffror de senaste sju åren för att 

analysera den påverkan en stängning av Forsmark hade inneburit.  

 

I rapporten har tre fall modellerats för att besvara frågeställningen. Först har produktionen i 

varje timme optimerats för att överensstämma med förbrukningen för att se mönster och 

trender över året. Efter det har produktion och förbrukning i de fyra svenska elområdena 

analyserats för att bestämma potentialen och begränsningar i det svenska stamnätet. Sist har 

en ekonomisk analys genomförts över kostnaderna att investera i vindkraft av olika slag 

jämfört med att ersätta Forsmark med nya reaktorer för att säkerställa energibalansen i 

framtiden.  

 

Beräkningarna har visat att elnätet på senare år klarar av att ersätta Forsmarks 3278 MW 

installerad effekt med vindkraft med en årsproduktion i samma storleksordning, motsvarande 

10563 MW installerad effekt. Modellerna har dock visat att stamnätet i dagens läge inte klarar 

av att hantera en stor utbyggnad av vindkraft utspritt över landet utan att bli överbelastat, och 

utbyggnad av snitt 2 med 1500 MW är vitalt för vindkraftens fortsatta expansion.  

 

Slutligen har studien visat att med dagens elpriser är nya investeringar i vindkraft och kärnkraft 

väldigt olönsamt och att det krävs högre elpriser, över 60 öre per kWh, för att investeringsviljan 

ska öka tillräckligt.  
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Abstract 

A current environmental question is whether nuclear energy has a place in the Swedish 

electrical system after the nuclear disaster in Fukushima and the following shut down of 

German nuclear reactors. The question is however about whether or not the electrical system 

is ready for an introduction of massive amounts of renewable energy with the drawbacks that 

follow.  

 

“Forsmark - A must for the future?” is an analysis of the effect when replacing Forsmark 

nuclear power plant with wind power of the same annual power generation. To answer that 

issue the report have analysed the power production and consumption over the last seven 

years, to see what the closure of Forsmark would result in.  

 

In the report three issues have been modelled to answer the question. Firstly, the production of 

each hour of each year have been optimized corresponding to the consumption to observe 

patterns and trends. Following that, the energy supply and use have been observed and 

analysed within four areas of fragmentation in the Swedish electrical power grid. This was 

done to analyse the potential and limitations of the national power grid. Lastly, an economic 

analysis regarding the cost of investing in new energy production, based on wind and nuclear 

energy, shows the possibility to guarantee the function and reliability of the electrical grid in 

the future.  

 

The calculations have shown that the power grid in recent years is capable of dealing with the 

fluctuations within the wind power generation from 10563 MW installed capacity in favour of 

the installed capacity of 3278 MW in nuclear power. However, the model has shown that the 

national power grids transmission capacity is insufficient of dealing with the expansion of 

wind power in the boundary between the northern and middle part of Sweden and an 

expansion of 1500 MW of transmission capacity must be inaugurated into the national grid. 

Finally, the report has shown that with the current electricity prices, the incentives of 

investing in new power production plants is very low. Unless the price of electricity is close to 

60 Swedish öre per kWh or above, there is no investment interest.   
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1 Inledning 

I detta avsnitt kommer det ges en introduktion till projektet. Projektets problemformulering 

och mål med studien kommer att presenteras samt de frågor som behöver besvaras för att nå 

de uppsatta målen.  

1.1 Introduktion 

Forsmarks kärnkraftverk producerade ungefär 25 TWh el år 2014 (Vattenfall, 2015a). Med 

förhoppningen om en förnyelsebar elproduktion och utfasningsvilja efter katastrofen i 

Fukushima som ledde till stängningen av flera kärnkraftverk i Tyskland och resten av världen, 

blir frågan huruvida den svenska kärnkraften kan fasas ut och vilka svårigheter detta innebär. 

För att hålla en energibalans i nätet krävs att produktionen alltid motsvarar förbrukningen och 

skulle Forsmark fasas ut krävs det att denna kraftproduktion ersätts på annat håll. 

Vattenkraften i Sverige står idag tillsammans med kärnkraften, i form av Forsmark, Ringhals 

och Oskarshamns kärnkraftverk, för över 80 procent av elproduktionen (Ekonomifakta, 2015) 

med cirka hälften av produktionen vardera. Förbrukningen som behöver täckas i Sverige är 

ungefär 130 TWh. Vattenkraften är idag utbyggd till en nivå som gör att det är osannolikt att 

det går att expandera ytterligare (Energimyndigheten, 2008). Det gör att vid utfasningen av 

Forsmark behöver alternativa energislag exempelvis vindkraft, solkraft, biobränslen och i 

värsta fall fossila bränslen stå för ersättandet. Problematiken med dessa energislag är olika, 

där vindkraft lider av vindens brist på tillförlitlighet, solkraften av solljusets begränsade 

tillgänglighet, biobränslen av lokala utsläpps påverkan på omgivningen och tillgången på 

biobränslen för förbränning och slutligen fossila bränslens påverkan på miljön. 

  

1.2 Problemformulering 

Kan Forsmarks kärnkraftverk avvecklas och på ett ekonomiskt försvarbart sätt ersättas av 

förnyelsebara energikällor i Sverige samtidigt som de behåller regional och nationell 

elbalans? Problematiken ligger i att flera förnyelsebara energikällor har en varierande 

produktion som inte går att påverka, främst vindkraft och solkraft, de är så kallade 

intermittenta energikällor. För att energisystemet ska vara i balans krävs att produktionen 

ständigt motsvarar efterfrågan och vid tillfällen då produktionen från vindkraft och solkraft är 

låg behöver produktionen kompenseras av andra energislag. Sverige har en omfattande 

utbyggnad av vattenkraft som är mycket lämplig och anpassad för att kunna reglera sin 

produktion från lägsta produktion till högsta produktion inom en relativt kort period. Sverige 

är dock ett långt land och produktionen av vattenkraft sker till stor del i norr medan 

förbrukningen ofta sker i mellersta och södra Sverige. Därmed kan överföringskapacitet vara 

ett problem.  

1.3 Mål 

Rapportens övergripande mål är att undersöka om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att 

ersätta Forsmarks kärnkraftverk med vindkraft och fortfarande behålla en regional elbalans.  

 

Det finns några kriterier som behöver vara uppfyllda för att det ska anses som möjligt att 

ersätta Forsmarks kärnkraftverk. Det övergripande målet kommer att uppnås genom 

nedanstående delmål:  

 

Vad har gjorts tidigare inom förnyelsebara energikällor? 
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Studier av vetenskapliga rapporter inom relevanta områden såsom kärnkraft och förnyelsebara 

energikällor och dess påverkan på energisystemet samt kostnader för dessa. 

 

Hur ser elproduktionen ut idag och i framtiden och vilka möjligheter finns att ersätta detta 

kraftslag?  

Modellera föregående års produktion och förbrukning och i denna modell ersätta Forsmarks 

kärnkraftverk med vindkraft. Genom att studera påverkan kan slutsatser dras om potentialen i 

vindkraften. 

 

Vilka tekniska svårigheter drabbar elnätet om produktionen inte räcker? 

Studera elbalansen, primär- och sekundärreglering samt topplaster för att dra slutsatser om 

vilken produktion som behöver finnas tillgänglig i varje tidpunkt och därmed vilka 

produktionsslag som behöver finnas tillgängliga. 

 

Vilka svårigheter möter svenska stamnätet vid en ökad intermittent vindkraftsproduktion? 

Elnätet är idag uppdelat i fyra elområden sammankopplade genom stamnätet till följd av tre 

flaskhalsar. Med en större mängd vindkraft utplacerad över landet ställs större krav på 

stamnätet och begränsningar, problematik och behov analyseras. 

 

Vilka incitament finns idag för att ersätta de gamla svenska kärnreaktorerna och investera i 

förnyelsebara energikällor istället för nya kärnreaktorer? 

Undersökning av befintliga investeringskalkyler samt val av passande investeringskalkyl. 

Identifiering av kostnader, utgifter, inkomster och intäkter för att, med hjälp av matematiska 

ekvationer, beräkna lönsamheten i att investera i olika kraftslag. 
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2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt kommer litteraturstudie kring elproduktion, produktionsslag och elmarknader 

att presenteras. Läsaren kommer få bekanta sig med energibranschen, energislag och 

elmarknaden samt tidigare studier inom ämnet. 

 

2.1 Elmarknaden 

Sverige är en del av samma elnät som många länder i norra Europa. Sverige kan handla 

(exportera och importera) efter behov och elpriserna sätts efter efterfrågekurvor som handlas 

fram på elbörser (Svenska Kraftnät, 2015).  

2.1.1 Sveriges elproduktion idag 

Sverige är normalt sett en nettoexportör av el (Energimyndigheten, 2015). Sverige producerar 

ungefär 150 TWh elektricitet per år, lite mindre vissa år och lite mer andra år. 2012 var ett 

mycket bra år med en produktion på 162 TWh (Energimyndigheten, 2014) medan 2010 hade 

en produktion på 145 TWh (Energimyndigheten, 2012). Även elförbrukningen varierar 

mellan åren och blev 2010 ungefär 147 TWh vilket var ovanligt högt. Den normala 

förbrukningen i landet ligger på ungefär 135 till 140 TWh vilket ses under 2014 då 

förbrukningen landade på 135 TWh (Energimyndigheten, 2015). Elförbrukningen förväntas 

öka väldigt lite i framtiden, ungefär 5 procent till 2030 (Energimyndigheten, 2011) 

2.1.2 Fördelningen mellan kraftslagen 

I Sverige står vattenkraften och kärnkraften för de största delarna av vår elproduktion, årligen 

strax över 80 procent (Energimyndigheten, 2015). Elproduktionen 2014 fördelat på de olika 

energislagen framgår i figur 1. 

 

Figur 1: Diagram över fördelning av elproduktionen i TWh (Energimyndigheten, 2015). 
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Vattenkraften och kärnkraften är till synes av betydande storlek men vindkraftens bidrag ökar 

snabbt och dess produktionsandel var för bara några år sedan mycket låg (Söder, 2015). 

Kraftvärmen består av produktionsslagen biobränsleeldade kraftverk av olika slag samt 

kraftverk som drivs med kolkondens.  

2.2  Fullasttimmar 

Fullasttimmar är ett mått på hur mycket ett kraftverk kan producera i förhållande till 

installerad effekt. Ett kärnkraftverk har vanligtvis ungefär 8000 fullasttimmar på ett år, 8760 

timmar under ett vanligt år, vilket baseras på att det går på full effekt under nästa hela året 

utom på sommaren då reaktorerna tas ur drift för uppgraderingar och för att fylla på bränsle 

(Vattenfall, 2015g). Detta ger en nyttjandegrad på ungefär 90 procent, även kallat 

tillgänglighet (Söder, 2015). 

 

För ett vindkraftverk är det istället vinden som avgör fullasttimmarna. Om ett normalt 

vindkraftverk har en installerad effekt på 2 MW och det blåser fullt under hälften av årets 

timmar och ingenting resten av året skulle antal fullasttimmar uppgå till 4380 timmar och 

vindkraftverket producerar 8760 MWh det året. Faktorn fullasttimmar dividerat med årets alla 

timmar ger en effektgrad. Under 2013 låg den denna effektgrad på 0,253, eller lättare uttryckt 

på 25,3 procent för vindkraften (Stenkvist, Westin, 2014). 

 

2.3 Baskraft 

I Sverige är vattenkraften och kärnkraften så kallad baskraft. De står för största delen av 

elproduktionen och tar hand om den ordinarie förbrukningen av el genom sin produktion 

(Vattenfall, (2013d). Vid förbrukning högre än normalt används andra kraftslag för att täcka 

den så kallade topplasten. 

 

2.4 Kärnkraft 

Kärnkraften står för den Svenska elmarknadens största andel av baskraften förutom 

vattenkraften. Normalt sett producerar kärnkraften i Sverige ungefär 60 TWh per år med en 

installerad effekt på 9363 MW (Söder, 2013). I dagsläget finns tre kärnkraftverk i bruk, 

Forsmarks, Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk. Forsmark och Ringhals ägs till största 

delen av Vattenfall medan Oskarshamn ägs av E.ON och Fortum (E.ON, 2015). 

 

Forsmark har tre reaktorer med installerad effekt på 986, 1120 och 1172 MW el (Vattenfall, 

2015a). Ringhals har fyra reaktorer med en installerad effekt på 878, 865, 1063 och 1113 MW 

elektrisk effekt (Vattenfall, 2013a). Oskarshamn har en installerad effekt i sina tre reaktorer 

på 492, 661 och 1450 MW (E.ON, 2015). Siffrorna varierar baserat på ifall företagen räknar 

brutto eller nettoeffekt. 

 

Produktionen i kärnkraften är starkt beroende av att säkerheten upprätthålls och att alla 

funktioner i kraftverket fungerar ordentligt. Om problem upptäcks vid revisioner kan 

kärnkraftsreaktorer tvingas stå stilla längre än beräknat. 2010 var för Forsmark ett 

problematiskt år med mycket dålig produktion till följd av problem med en reaktor, Forsmark 

2 (Vattenfall, 2014). 
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2.4.1 Elproduktion med hjälp av kärnkraft 

Kärnkraft fungerar genom att atomkärnor av uran klyvs i en process som kallas fission. När 

atomkärnorna klyvs frigörs energi samt neutroner som i sin tur klyver nya atomkärnor. Den 

frigjorda energin används för att värma upp vatten. I Sverige används två typer av reaktorer: 

Tryckvattenreaktorer och Kokvattenreaktorer. Skillnaden är i princip liten (Vattenfall, 2015b). 

2.4.2 Tryckvattenreaktor 

I en tryckvattenreaktor är processen uppdelad i flera steg. Första steget är reaktortanken där 

kärnklyvningen, fissionen, äger rum. Under högt tryck värms vattnet i tanken upp till 

hundratals grader men tillåts inte att koka till följd av trycket. Det varma vattnet leds in i en 

ånggenerator där det värmer upp vatten i en annan krets med lägre tryck. Detta vatten 

förångas och ångan leds in i turbinerna som snurrar av ångtrycket och driver generatorerna 

som alstrar elektricitet. Efter detta steg kyls ångan av och återgår till vatten i en kondensator, 

kyld av havsvatten, och leds sedan in i ånggeneratorn för att på nytt förångas (Vattenfall, 

2015b). Förloppet går att se i figur 2. 

 

Figur 2: Skiss av en tryckvattenreaktor (Vattenfall, 2015b) 

2.4.3 Kokvattenreaktor 

I en kokvattenreaktor kokas vattnet till ånga, till skillnad från i en tryckvattenreaktor, redan i 

reaktortanken och leds därefter direkt till turbinerna, där ångtrycket får turbinerna att snurra, 

för att alstra elektricitet. Efter turbinerna leds ångan till en kondensator, kyld av havsvatten, 

där det kyls och återgår till vatten för att sedan ledas in i reaktortanken igen (Vattenfall, 

2015b). Förloppet går att se i figur 3. 
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Figur 3: Skiss av en kokvattenreaktor (Vattenfall, 2015b) 

 

2.4.4 Bränsle 

I naturen finns en blandning av uran av olika isotoper, olika sorter av samma grundämne, där 

uran-238 är den mest förekommande. I en kärnreaktor används istället uran-235 som 

energikälla, som finns i mycket mindre mängd. Denna mängd behöver ökas för att det ska 

finnas tillräckligt med uran-235 i blandningen som används i reaktorn. Därför behöver 

uranblandningen renas, anrikas, för att få upp andelen uran-235 i blandningen (Vattenfall, 

2015b).  

 

2.4.5 Risker 

Kärnkraften är förenat med flera olika nackdelar. Den främsta är, som vid kärnkraftsolyckan i 

Fukushima, risken för härdsmälta. En härdsmälta uppstår om kontrollsystemet tappar 

kontrollen över kärnreaktionen i reaktorn, exempelvis genom att kylningen av vattnet till 

reaktorn slutar fungera och reaktorn blir så varm att den smälter och exploderar. Det stora 

problemet är att en kärnreaktor använder radioaktiva ämnen för att producera el. Under 

kärnreaktionen uppkommer strålning och denna är farlig. Kärnkraftverk är därför byggda med 

rigorösa säkerhetsåtgärder för att garantera att strålningen inte kommer ut i luften där den kan 

skada liv och miljö (Vattenfall, 2015b). 

 

Vid olyckan i Fukushima lyckades inte säkerhetssystemen trots sin utformning att hindra 

olyckan och hindra utsläpp av radioaktivitet i naturen när reaktorerna exploderade. Utsläpp av 

radioaktivitet kan påverka djur- och växtlivet och det vanliga är att människan drabbas genom 

utvecklandet av cancersjukdomar (Karlsson och Säljö, 2014).  

 

Ett annat stort problem med kärnkraften är kärnavfallet. Detta är radioaktivt och behöver 

lagras tills dess att det kan antas vara ofarligt. Denna tid ligger för dagens avfall på 

hundratusentals år. Vad som ska göras med detta bränsle är hett debatterat men den så kallade 

slutförvaringen är ett problem både nu i form av radioaktiva utsläpp och i framtiden genom 

problematisk slutlagring (Vattenfall, 2015c).  
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2.4.6 Kostnad 

Att bygga ett kärnkraftverk är oerhört dyrt och förenat med stora risker. Varierande opinion 

bland befolkningen och statliga incitament påverkar och eftersom den ekonomiska 

livslängden för ett kärnkraftverk är ungefär 60 år blir investeringen känslig för framtida 

förändringar. Opinionen efter Fukushimaolyckan fick Tyskland att stänga ner en stor del av 

sin kärnkraft och med beslut att stänga ner resten inom de kommande åren, långt innan de 

förväntades tas ur bruk, gör investeringar i kärnkraft osäkert (Vattenfall, 2015d)(Sveriges 

Radio, 2011). 

 

Kostnaden för nybyggnation av kärnkraften beräknas uppgå till mellan 30000 och 50000 kr 

per installerad kW effekt (Nohlgren m.fl., 2014). De uppskattat höga kostnaderna beror delvis 

på att det var länge sedan kärnkraftverk byggdes i större skala i västvärlden samt att det är 

svårt att planera korrekt med kostsamma förseningar som följd, vilket går att se i det pågående 

kärnkraftverksbyggandet i Finland med en ny reaktor (Vattenfall, 2015d). Baserat på underlag 

på flera olika byggen de senaste åren kan en förväntad kostnad om 40000 kr per kW 

installerad effekt antas rimlig (Nohlgren m.fl., 2014). 

 

2.5 Vattenkraft  

Vattenkraften står tillsammans med kärnkraften för den största delen av Sveriges elproduktion 

och producerar ett normalår ungefär 65 TWh el (Svensk Energi, 2015b). Detta motsvarar 

ungefär 45 procent utav Sveriges genomsnittliga totala produktion på 145 TWh (Svensk 

Energi, 2015b). Det är en helt förnybar energikälla som har använts till kvarnar och smedjor 

långt innan den började användas för elproduktion. Vattenkraften producerar el från rinnande 

vatten som leds genom turbiner. Produktionen varierar dock från år till år beroende på 

tillrinningen. Torrår med liten tillrinning kan produktionen vara så pass låg som 50 TWh och 

vid år med bra tillrinning, så kallade våtår, kan produktionen uppgå till 75 TWh. Den 

installerade effekten i vattenkraften är ungefär 16200 MW, varav 80 procent finns i norra 

Sverige (Svensk Energi, 2014a) men historiskt maximal produktion har varit ungefär 13800 

MW (Söder, 2015). I Sverige finns cirka 2000 vattenkraftverk men av dessa ingår bara de 

stora vattenkraftverken, ungefär ett par hundra stycken, i primärregleringen (Borg, 2014). 

Primärreglering och reglerstyrka förklaras mer detaljerat i avsnitt 2.11. Lägsta produktion i 

vattenkraften är historiskt sett ungefär 2000 MW (Söder, 2013).  

 

Miljöpåverkan från vattenkraften är nästintill noll sett ur utsläppsperspektiv, däremot hindrar 

byggandet av stora dammar livet i vattnet och runt omkring där marken dränks. Det finns för 

tillfället väldigt dåligt med passager för vattendjur vid vattenkraftverk. Vid en del kraftverk 

finns fisktrappor som i första hand är menat för lax och öring men som är alldeles för svåra 

för andra djur och organismer att ta sig upp för (Orring, 2012). 

 

Vattenkraften fungerar som reglerförmåga för Sveriges mindre pålitliga elproduktion såsom 

vindkraft och vid snabbt ökande effektefterfrågan kan vattenkraften reglera upp produktionen 

på kort tid genom att öppna dammarna mer. Den viktigaste uppgiften för dessa kraftverk är 

reglering utefter vad som produceras på annat håll (Söder, 2013). Detta på grund utav att 

elproduktionen bör vara så lik förbrukningen som möjligt för att det inte skall krävas för 

mycket export/import i Sverige. Reglerförmågan blir allt viktigare för Sverige med en större 

utbyggnad av alternativa förnybara energikällor såsom sol och vind där produktionen kan 

variera stort från timme till timme beroende på väder och vind (Söder, 2013).  
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Det finns idag ingen pågående storskalig utbyggnad utav vattenkraften (Energimyndigheten, 

2013) men effektiviseringar och renoveringar pågår hela tiden för att elproduktionen skall 

kunna fortsätta i ytterligare 30-50 år (Energimyndigheten, 2013). Effektiviseringarna innebär 

ofta byte till en lite större och nyare turbin vid renoveringar, annars är det svårt att öka 

effektiviteten hos vattenkraften utan en hög kostnad som inte ger stora resultat, t.ex. att 

muddra för att friktionen i älven skall minska är endast hållbart i få extremfall. 

Effektiviseringspotentialen i vattenkraften är därmed relativt liten både ur ekonomisk samt 

fysisk synpunkt och är begränsad till 0.5 TWh (Energimyndigheten, 2008).  

 

Av den installerade vattenkraften står en väldigt liten del av de installerade kraftverken för en 

väldigt stor del av produktionen. Ungefär 10 procent av vattenkraftverken levererar 90 

procent av effekten (Le och Sträng, 2013). Dessutom är det enbart de större kraftverken som 

är med i reglerstyrkan (Borg, 2014).  

 

2.6 Kolkraft 

Kolkraft är ett samlingsnamn för alla kraftverk som förbränner olika typer av kol för att 

producera elektricitet och ibland även värme. De vanligaste typerna är stenkol och brunkol. 

Dessa finns ofta lagrade lättillgängligt i marken och i stora mängder. Genom gruvor kan stora 

mängder kol tas upp ur marken och förbrännas i kraftverket. Stenkolet består av ungefär 80 

procent kol och är renare med mindre föroreningar än brunkolet som består av ungefär 30 

procent kol men brunkolet är istället billigare. Båda används i stor utbredning i världen 

(Vattenfall, 2015e). 

 

Kolkraftverk är kondenskraftverk där vatten värms upp och förångas genom förbränning av 

kol och leds genom en turbin som producerar elektricitet. Förloppet liknar det i figur 4 med 

undantag för fjärrvärmen som bara ingår i kraftvärmeverk. Det är en pålitlig process med hög 

tillgänglighet och som är lätt att reglera. Kostnaden är dessutom inte särskilt hög vilket gör 

det till ett populärt alternativ för elproduktion. Vanligtvis byggs kraftverken nära gruvorna 

eftersom det är svårt och dyrt att transportera kolet långa sträckor (el.se, 2015). 

 

Största problemet med kolkraften är dess påverkan på miljön. När kolet förbränns släpps 

enorma mängder koldioxid och andra föroreningar ut i atmosfären. Dessa bidrar till att 

försämra vår miljö och koldioxiden bidrar till växthuseffekten som ser ut att vara det största 

miljöhotet just nu (el.se, 2015). 

 

Trots de negativa effekterna byggs kolkraften ut, framför allt i utvecklingsländer i Asien, och 

i Europa är flera länder oerhört beroende av kolkraften som försörjning av el. I Polen står 

kolkraften för ungefär 90 procent och i Tyskland ungefär 50 procent. I Kina och Indien byggs 

dessutom kolkraften ut. Kolkraften står numera för ungefär en fjärdedel av den totala 

elproduktionen i världen (Vattenfall, 2015e). 

 

I Sverige består elproduktionen av en väldigt liten del kolkraft, nästan försumbar, och 

uteslutande används den renare sorten stenkol. Den bidrar dock fortfarande till 

växthuseffekten. Trots att Sverige producerar väldigt lite elektricitet från kol producerar 

Danmark och Finland betydande mängder el från kol vilka Sverige importerar stora mängder 

från (Öhnell, 2012)(Vattenfall, 2015e). 
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2.7 Gaskraft 

Gaskraftverk är kraftverk som använder naturgas för att producera elektricitet alternativt 

elektricitet och värme. De gånger kraftverket utnyttjar både en gasturbin och en 

kondenskraftsprocess för elproduktion kallas gasverken gaskombiverk med mycket hög 

verkningsgrad som följd. Dessa kraftverk använder naturgas som bränsle och ger betydligt 

lägre utsläpp än olje- och kolkraftverk. Gaskraften är den minst miljöförstörande av alla 

fossila kraftslag. Dock är priset på naturgas betydligt högre än för olja och kol vilket gör att 

dessa kraftverk oftast bara används som reservkraft eller toppkraft vid höglasttoppar. 

Eftersom en gasturbin kan starta mycket snabbare än ett kondensverk som först behöver 

värmas för att producera el, kan dessa kraftverk snabbt kompensera för ökade laster eller 

förlust av produktion i ett annat kraftverk, exempelvis stora kärnkraftverk somt tvingas 

snabbstoppa (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

Den installerade effekten i det svenska elsystemet, som kan bidra med reservkraft och 

elektricitet när det behövs, ligger på 1569 MW (Ekonomifakta, 2014). 

2.8 Biokraft 

Biokraften var Sveriges tredje största produktionskälla av elektricitet år 2013 (Svebio, 2013) 

med en installerad effekt på 4400 MW (Bioenergitidningen, 2014) men har sjunkit till en 

fjärdeplats genom den utökade vindkraften år 2014. Biokraften stod för ungefär 9 procent 

utav den svenska elproduktionen, ifall kraftvärme ifrån industri medräknas. Fördelen med 

biokraft är att den även producerar fjärrvärme samtidigt som el, detta ger biokraften en väldigt 

hög effektivitet där endast ca tio procent utav energin från bränslet går förlorad (Svensk 

Energi, 2015c). 

 

Biokraft fungerar genom att bränsle eldas i en panna och hettar upp vatten i en ångpanna, 

ångan leds genom en turbin som därigenom producerar el. I stort sett är det samma princip 

som kolkraftverk, skillnaden hos ett kraftvärmeverk är bränslet och att ångan istället nu leds 

vidare och används för att hetta upp fjärrvärmesystemet. Därefter leds det nu avkylda vattnet 

in till ångpannan igen för att värmas upp på nytt. En skiss över förloppet ses i figur 4 (Svensk 

Energi, 2015c). 

 

 
Figur 4: Så fungerar ett kraftvärmeverk (Svensk Energi, 2015) 
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Nackdelen med kraftvärmeverk är att de inte är lönsamma att köra för endast elproduktion i 

dagsläget. Ett elpris på upp emot 70 öre per kWh skulle behövas för att detta skulle vara ett 

alternativ (Abrahamsson, Carlberg, 2012) och därmed måste den värme som produceras under 

produktionen även kunna säljas som fjärrvärme för att det skall bli en lönsam produktion. 

Drygt 40 procent utav bränslets energiinnehåll kan utvinnas som el medan resterande blir 

värme förutom 10 procent förluster. (Abrahamsson, Carlberg, 2012) 

 

I Sverige finns det stor tillgång utav biobränsle för kraftverken ifrån skogsindustrin, kvistar 

och toppar från skogsavverkning samt avlut ifrån produktion av pappersmassa. Tillgänglig 

bränslemängd bedöms uppgå till 95-110 TWh per år (Svensk Energi, 2014b). En prognos för 

den ekonomiska potentialen hos kraftvärmeverk uppges till cirka 15 TWh total producerad el 

år 2015 (Svensk Energi, 2014b), vilket skulle betyda en värmeproduktion på ungefär dubbelt 

så mycket, 30 TWh. Dessa 45 TWh bör inte vara några problem att täcka genom biobränsle 

endast ifrån skogsindustrin. Detta skulle göra alla kraftvärmeverk bioeldade och i princip helt 

förnyelsebara el- och värme-producenter. Det största problemet är att det finns begränsad 

potential för fjärrvärme vilket även begränsar elproduktionen av nämnda lönsamhetsskäl 

(Svensk Energi, 2014b).  

2.9 Solkraft 

Solkraft använder sig utav solens strålar för att antingen producera värme (Solfångare) eller el 

(Solceller) (Solenergiteknik, 2015). Produktionskostnaden för både el och värme är väldigt 

låg efter att den ursprungliga investeringskostnaden betalats tillbaka. Precis som med 

vindkraft är det endast mindre reparationsarbeten som kostar. (Bengtsson, Sayegh, 2012). 

Investeringskostnaden för solceller är idag dock mycket hög vilket dämpar tillväxten.  

 

För storskalig produktion har solceller det svårt då de behöver konkurrera med energislag 

såsom vind och biokraft vilket kan komma att bli svårt utan större subventioner (Vattenfall, 

2013b). Då solceller endast producerar el dagtid och väldigt små mängder under 

vinterhalvåret och gör det svårt att se en större utbyggnad i framtiden, speciellt i ett land som 

Sverige där soltimmarna är få. 

 

Dock kan det vara ekonomiskt försvarbart för mindre produktionsanläggningar exempelvis 

villor hos privatpersoner, där t.ex. Vattenfall betalar sina kunder 1 kr + spotpris ex. moms för 

varje producerad kWh som matas ut i nätet (Vattenfall 2014b). Tillsammans med bra betalt 

för egenproducerad el samt subventioner från staten på upp till 20 procent av kostnaden för 

installationen (Energimyndigheten, 2015b), kan småskalig solkraftsproduktion vara en rimlig 

kompletterande elektricitetskälla dagtid. Från och med 2015 kan även producerad el ge en 

skattereduktion på 60 öre/kWh upp till maximalt 18 000 kr (Skatteverket, 2015). 

 

Solkraft är ett av de sämre elproduktionsslagen i Sverige, en fast monterad solcell ger mellan 

800 och 1100 kWh per installerad kW och år vid normala förhållanden (von Schultz, 2014). 

Detta motsvarar en effektgrad på ungefär 9-12.5 procent. Den bästa anläggningen som 

noterats hade en elproduktion på 1488 kWh/kW alltså en effektivitet på nästan 17 procent, 

även detta en bit under vad vindkraften producerar genomsnittligt (Söder, 2013). De solceller 

som producerade så pass mycket var dessutom tvåaxliga solföljare som vrider sig efter solen, 

nackdelar med dessa är att de kostar mer att bygga än fast installerade solceller samt att de 

lämpligast installeras på marken (von Schultz, 2014).  
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2.10 Vindkraft 

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som använder vindens rörelseenergi för att 

producera elektricitet. Vindkraftverk finns i olika former men mest populär är den stora 

vertikala vindsnurran, även kallad snabblöpande horisontalaxlad (Vattenfall, 2015g). Dessa 

består till att börja med av ett högt torn som är byggd för att vindsnurran ska komma högt upp 

i luften, i dagsläget runt 70-100 meter, där det blåser mer, är mindre turbulens och har en 

högre medelvindhastighet vilket ökar antalet fullasttimmar vindkraftverket producerar 

(Stenkvist, Westin, 2014). Nästa del är maskinhuset där alla komponenter för att generera el 

sitter. Generator, växellåda osv. Längst fram på maskinhuset sitter vindturbinen. En skiss över 

vindkraftverket delar kan ses i figur 5. 

 

 
Figur 5: Vindkraftverkets uppbyggnad (Vindkraftsbranschen, 2015b) 

 

Dagens vindkraftverk har en vindturbin som är runt 100 meter i diameter för att kunna 

producera maximal mängd el över året. Dessa vindkraftverk huserar vanligtvis en generator 

på ungefär 2-3 MW, under 2013 var medeleffekten för ett nybyggt vindkraftverk 2,285 MW. 

En större turbin med mindre generator är bättre anpassad för att ta till vara på lägre 

medelvindhastighet och producerar istället lägre effekt under fler timmar. Större generator 

leder till färre fullasttimmar med högre produktion under dessa (Stenkvist, Westin, 2014). 

Tillgängligheten, tiden när vindkraften förväntas fungera och inte vara trasigt, är runt 98 

procent för vindkraften (Nohlgren m.fl., 2014). 
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När vindkraften behövs som mest kan det hända att det inte blåser och att vindkraften knappt 

producerar någon elektricitet. Under dessa tidpunkter behöver andra kraftslag kompensera för 

vindkraftens produktion. Det som dock kan underlätta de svenska kalla vintrarna då mycket 

effekt behövs är att det generellt sett blåser mer under hösten och vintern (Kulin, Sahlin, 

2014). Normalt sett ligger produktionen på 110 till 140 procent av medelproduktionen under 

vintern och 60 till 80 procent under sommaren. Detta jämnar därför delvis ut den ökade 

efterfrågan under vintern (Häggström, 2012). Dock kan inte vindkraften förväntas producera 

el när det behövs. Under 2013 producerade vindkraften under de 150 timmar med högst 

förbrukning oftast runt 10 till 30 procent av installerad kapacitet (Kulin, Sahlin, 2014).  

 

Vad gäller snabba förändringar mellan enskilda timmar kan även här noteras att förändringen 

är relativt låg vilket underlättar vid planering av drift i kompletterande kraftverk. Normalt sett 

varierar den mindre än 10 procent över en timme inom ett enskilt land och mindre än fem 

procent inom hela norden. Den största förändringen som noterats var 28 procent (Häggström, 

2012). Detta skulle innebära 1519 MW baserat på den installerade kapaciteten 5425 MW i 

slutet av 2014 (Vindkraftsbranschen, 2015a). Detta leder till att andra kraftslag som 

biokraftverk kan startas vid efterfrågan och att snabbstartade gasturbiner som släpper ut 

koldioxid kan undvikas.  

 

Ett stort problem med att kunna bygga tillräcklig mängd vindkraft för att kunna producera el 

motsvarande Forsmark är att det tar lång tid att få tillstånd till att föra upp vindkraftverk. 

Enligt regeringen ska ett beslut för ett nytt vindkraftverk ta maximalt 180 dagar men denna 

siffra är ofta mycket högre för många län i Sverige, ibland upp till över ett år i medeltal 

(Svensk Vindkraft, 2015).  

2.10.1 Landbaserad vindkraft 

Med den landbaserade vindkraften menas alla vindkraftverk som är placerade på land. Detta 

kan vara vindkraftsparker eller enskilda vindkraftverk. En stor kostnad är, förutom själva 

vindkraftverket, anslutningen till elnätet. Denna kostnad kan minskas genom att det byggs 

parker med flera vindkraftverk på samma plats. Detta minskar även problemen med att ta sig 

till området. Dock påverkar vindkraftverk varandra och skapar turbulens och vindvakor när de 

står i vägen för varandra mot vinden. Detta kan minska produktionen för kraftverk i närheten 

av varandra, kallat parkeffekter. Nya vindkraftverk kan med god placering nå 2900 

fullasttimmar per år (Nohlgren m.fl., 2014). En landbaserad vindkraftspark kan ses i figur 6. 

 

 
Figur 6: Östra Herrestads vindkraftpark (Vattenfall, 2015) 
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Investeringskostnaden ligger för en landbaserad vindkraftspark på ungefär 12000 kr per kW 

(Nohlgren m.fl., 2014), eller 10000 till 13000 kr per installerad kW (Vindkraftsbranschen, 

2015b). Drift- och underhållskostnader kan antas vara ungefär 14 öre per kWh (Nohlgren 

m.fl., 2014). Reparationskostnader, som en del av underhållskostnaderna, för ett vindkraftverk 

var år 2013 ungefär 9 öre per kWh producerad el (Kulin, Sahlin, 2014). 

2.10.2 Havsbaserad vindkraft 

På havet blåser det bättre och mer regelbundet och därför är det fördelaktigt att placera 

vindkraftverk där. Detta leder till att vindkraftverken får fler fullasttimmar per år, 3700 i 

genomsnitt för nya anläggningar (Nohlgren m.fl., 2014) och därmed bättre avkastning. Det 

kostar dock väldigt mycket mer att bygga vindkraft på vatten, ungefär 23300 till 25000 kr per 

installerad kW (Nohlgren m.fl., 2014) alternativt 20000–30000 kr per installerad kW 

(Vindkraftsbranschen, 2015b). Den större delen av kostnaden till skillnad från landbaserad 

vindkraft är de dyrare fundamenten vindkraftverken står på samt anslutningarna till elnätet. 

Drift- och underhållskostnader blir lite högre än för landbaserad vindkraft och uppgår till 

ungefär 18 öre per kWh (Nohlgren m.fl., 2014). En havsbaserad vindkraftspark kan ses i figur 

7. 

 

 
Figur 7: Vindkraftsparken Thanet, (Vattenfall, 2015). 

2.10.3 Platser för vindkraft 

Sverige är ett stort land med potential för mycket vindkraft. Genom att det blåser av 

varierande grad på olika platser i landet under en tidpunkt är det bra att sprida ut vindkraften 

för att få en hög tillförlitlighet. Beslut om investeringar och godkända tillstånd på över 9000 

MW vindkraft finns i landet (Svensk vindenergi, 2015) och riksintressen har tagits fram av 

Energimyndigheten för vindkraft på flera olika platser spritt över hela Sverige och i Östersjön 

längs med kusten (Kulin & Sahlin, 2014). 

2.11 Effektbalans och topplaster 

Elnätet behöver alltid vara i balans. Elektricitet som produceras förbrukas omgående. Detta är 

alltid utgångspunkten. Varje dag genomförs en prognos över den förväntade efterfrågan el den 

följande dagen och produktionen matchar genom elmarknaden förbrukningen (Svensk Energi, 

2015a). 
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Topplast kallas de tidpunkter då förbrukningen i elsystemet är som absolut högst. Dessa 

uppstår när det förbrukas som mest elektricitet, vilket sker när det är väldigt kallt och 

uppvärmningsbehovet är högt i kombination med att det är hög efterfrågan på elektricitet. 

Detta sker under vintern och på morgonen runt klockan 8:00 till 9:00 då många förbereder sig 

för jobbet och liknande och på eftermiddagen mellan 16:00 och 19:00 då folk kommer hem 

och använder elektricitet. Topplaster i Sverige ligger på ungefär 26000 till 27000 MW (Söder, 

2013).  

 

Sverige och det nordiska elnätet är sammankopplat i ett synkront nät. Det betyder att det är 

växelström med samma frekvens i hela elnätet. Det nordiska elnätet har frekvensen 50 Hz 

men det går likväl att välja en annan frekvens, exempelvis har Nordamerika 60 Hz. Det 

viktiga är att denna frekvens inte får variera allt för mycket eftersom att det kan orsaka skador 

på utrustning kopplad till elnätet. Alla generatorer, eller turbiner direktkopplade därtill, som är 

synkront kopplade till elnätet, vilket är kärnkraftsturbiner, vattenkraftsturbiner och stora 

anläggningar, snurrar i samma frekvens som elnätet, d.v.s. 50 Hz. Vindkraftverk är asynkront 

kopplade och snurrar inte i samma frekvens som elnätet utan behöver synkroniseras. Solkraft 

har ingenting som snurrar alls och matar in elen på elnätet genom att, liksom vindkraften, 

synkronisera elen. Alla de turbiner som är synkront kopplade till elnätet bidrar med en stor 

mängd energi lagrad som svängmassa i turbinerna. Om exempelvis en kärnkraftsreaktor 

tvingas snabbstoppas är det först och främst denna svängmassa som bidrar med energin som 

efterfrågas genom att energin tas ut ur svängningen och turbinerna bromsas upp och 

frekvensen sjunker. Denna inbromsning är det som primärregleringen motverkar genom att 

reglera upp eller ner produktionen, lättast genom att förändra vattenkraftsproduktionen 

(Söder, 1999; Söder, 2013). 

 

Vid stora bortfallet av elproduktionen behöver kanske gasturbiner startas för att kompensera 

för bortfallet. Detta sker under sekundärregleringen, då produktionsanläggningar känner av 

förändringen i frekvensen och ändrar sin produktion. När frekvensen stabiliserats kommer den 

manuella hanteringen, kallad tertiärregleringen, att avgöra vilka anläggningar som ska öka 

sina produktion för att återföra frekvensen till normala 50 Hz (Söder, 2013). 

2.12 Elområden 

Sveriges elnät, likt många andra länder, är uppdelat i geografiska områden. Dessa är 

vanligtvis uppdelade till följd av problematik kring att överföra elektricitet över stora avstånd 

och att det på vissa platser uppstår flaskhalsar i systemet (Energimarknadsinspektionen, 

2012). I Sverige är dessa områden fyra stycken och kallas SE1, SE2, SE3 och SE4 där SE1 är 

längst i norr och de övriga i ökande ordning söderut. Gränserna går ungefär mellan elområde 

SE1 och SE2 strax söder om Skellefteå, mellan SE2 och SE3 strax norr om Gävle, mellan 

SE3 och SE4 strax norr om Växjö (Svenska kraftnät, 2015). Varje gräns kallas ett snitt och 

snitten mellan SE1 och SE2 kallas snitt 1, mellan SE2 och SE3 kallas snitt 2 och mellan SE3 

och SE4 kallas snitt 4 (Svenska Kraftnät, 2014). Uppdelningen kan ses i figur 8. 

2.12.1 Elområden i norra Sverige 

I elområde SE1 och SE2 finns majoriteten av våra svenska vattenkraftverk, närmare 80 

procent (Svensk Energi, 2014; Svenska kraftnät, 2014). I norr finns även ungefär en tredjedel 

av all installerad vindkraft i landet och med nuvarande byggnation kommer SE2 vara det 

elområde som inom kort kommer att ha mest installerad vindkraftseffekt av de fyra områdena 

(Vindkraftsbranschen, 2015a). Produktionen ligger normalt sett på 18 respektive 39 TWh för 

SE1 och SE2 årligen (Vattenfall, 2013c). 
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I SE1 och SE2 finns även stora industrier, exempelvis Kubal, som är Sveriges största 

Aluminiumproducent, och Ortvikens pappersbruk. Dessa anläggningar ligger i Sundsvall, 

SE2, och är två av Sveriges största energiförbrukare. Total elförbrukning för dessa ligger på 

ungefär 1,7 respektive 2 TWh per år vilket är ungefär 3 procent av Sveriges totala 

elförbrukning (Dala-demokraten, 2014; Sundsvalls tidning, 2010). Utöver det finns många 

andra pappersbruk och andra energikrävande industrier i elområde SE3. Förbrukningen 

uppgår årligen till 12,1 respektive 14,4 TWh för SE1 och SE2. Överskottet som kan 

exporteras eller överföras till SE3 blir då 

ungefär 30,5 TWh (Vattenfall, 2013c). 

Vindkraften byggs ut i stor omfattning vilket 

gör att dessa siffror inom kort kommer vara 

underskattade, med en förväntad utbyggnad av 

runt 1000 MW installerad effekt i vindkraft i 

SE1 och SE2 vilket ger ett bidrag på ungefär 2,5 

TWh per år (Hallberg, 2015). 

 

2.12.2 Elområde i mellersta Sverige 

I elområde SE3 finns alla våra svenska 

kärnkraftverk med samlad effekt på över 9000 

MW. I SE3 finns även ungefär en tredjedel av 

den installerade vindkraften. Även en del av 

vattenkraften finns i SE3.  Den totala 

produktionen i SE3 uppgår till ungefär 78 TWh 

varav kärnkraften står för ungefär tre 

fjärdedelar, runt 60 TWh (Vattenfall, 2013c). I 

SE3 finns alla olika kraftslag representerat. 

Ungefär 16 procent av vattenkraften, 2593 MW 

installerad effekt, finns i SE3 och den största 

delen av värmekraften i landet finns i SE3, 4308 

MW installerad effekt (Svenska kraftnät, 2013). 

 

I SE3 ligger flera av Sveriges största städer, 

bland annat Stockholm och Göteborg. 

Stockholm har en elförbrukning på ungefär 20 

TWh årligen och hela elområdet har en 

förbrukning på ungefär 90 TWh 

(Regionfakta, 2015)(Vattenfall, 2013c). Högsta 

topplast som behöver kunna täckas ligger för en 

normal vinter uppskattad till 16800 MW i SE3, med 17700 MW för särskilt kalla 

extremvintrar (Svenska kraftnät, 2014). 

2.12.3 Elområde i södra Sverige 

SE4 är Sveriges sydligaste elområde med hög förbrukning och låg egen produktion av 

elektricitet. Detta leder till att eventuell effektbrist oftast uppstår i detta elområde först. 

Tidigare bidrog Barsebäcks kärnkraftverk till att upprätthålla balansen i elsystemet men sedan 

Figur 8: Sveriges elområden 
(Energimarknadsinspektionen, 2014) 
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dess utfasning 2005 har effekten till största del ersatts av vindkraft som har varierande 

produktion (Barsebäck Kraft, 2015).  

 

Cirka en tredjedel av den installerade vindkraften i Sverige ligger i SE4 (vindkraftsbranschen, 

2015a). Utöver det finns mycket lite förnyelsebar produktion och de största elproducenterna i 

SE4 är kraftverk endast lämpliga, på grund sin höga driftkostnad, som reservkraft. Den 

installerade effekten i SE4 är 4322 MW (Forsberg m.fl., 2014). Av dessa är 1160 MW 

reservkraft och 1154 MW vindkraft. Utöver det är flera av kraftverken såpass dyra att driva 

att de också kan antas agera som reservkraft vid effektbrist eller när elpriset av någon annan 

anledning är ovanligt högt. 341 MW vattenkraft finns även i SE4. Detta motsvarar dock bara 

2 procent av den installerade vattenkraftseffekten i Sverige (Svenska kraftnät, 2013). Den 

totala produktionen ligger under ett normalt år på ungefär 7-8 TWh i SE4 med genomsnittlig 

tillgänglig effekt på 1300 MW (Energimarknadsinspektionen, 2014). 

 

Problemet som SE4 möter är att förbrukningen av el är ungefär 24 TWh årligen (Vattenfall, 

2013c). Detta är ungefär tre gånger högre än produktionen och SE4 är därför beroende av 

produktion från andra platser, framför allt överföring från resten av Sverige vilket genomförs 

via SE3 över snitt 4 men även av import från Tyskland, Danmark och Polen (Svenska 

Kraftnät, 2015a; Energimarknadsinspektionen, 2014). 

 

2.13 Överföringskapacitet 

De tre snitten som finns i Sverige är de flaskhalsar som idag har kapacitetsbrist. Eftersom 

mycket elproduktion behöver överföras från norr till söder behöver stora “elmotorvägar” 

byggas. Stamnätet använder 400 kV för överföring över stora avstånd för att minimera 

förluster som uppstår när el transporteras genom ledningar. Eftersom förlusterna är till följd 

av resistansen som är proportionerliga mot strömmen som färdas i ledningarna transformeras 

spänningen upp innan strömmen överförs för att minimera förlusterna (Svenska kraftnät, 

2015a).  

 

De tre snitten snitt 1, snitt 2, och snitt 4 har en respektive maximal överföring på 1500 MW, 

6600 MW och 5100 MW (Svenska Kraftnät, 2014). Under 2015 tas Sydvästlänken i drift som 

ökar överföringen över snitt 4 till 6300 MW med hjälp av två ledningar på 600 MW. 

Sydvästlänken är dock en likströmsledning som kan användas då det behöver överföras stora 

mängder ström till SE4 från SE3 (Svenska Kraftnät, 2015c). 

2.14 Elpris 

Det finns två olika sätt att se på elpris, det ena är det pris som elen faktiskt kostar att 

producera, ofta kallat Spot-pris eller inköpspris, och det andra vilket är det pris som företag 

och vidare slutkonsumenterna köper elen för (Svensk Energi, 2015a). Det totala priset som 

konsumenterna får betala består ungefär till 40 procent av elhandelspriser vilket inkluderar 

inköpspriset, 20 procent kostnad för överföring i elnätet och liknande, samt 40 procent skatter 

och avgifter (Svensk Energi, 2015a). 

 

Elpris ur produktionssynpunkt varierar stort mellan de olika kraftverken som producerar el i 

Sverige. El från exempelvis vind, vatten, och solkraft har en direkt kostnad på noll kr för att 

producera el, de omvandlar kraften i solen och vinden till något annat (Stenkvist, Westin, 

2014). Observeras helheten är självklart den kWh som producerats inte gratis, det ska till med 

investeringskostnader för att bygga ett kraftverk samt drift, underhåll och 
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reparationskostnader under livslängden (Nohlgren m.fl., 2014). Elpriset har sjunkit kraftigt de 

senaste åren vilket för de senaste fem åren visas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Elpriset de senaste sex åren (Vattenfall, 2015) 

 

Elpris enligt Nord Pool Spot (Öre/kWh)    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

62,2 49,3 34,1 39,4 34,9 32,2 

 

Det finns även kraftverk som förlitar sig på bränsle, i denna kategori är det ofta själva 

bränsletillgången och världspriset på bränslet som styr hur mycket det kostar att producera el 

(Vattenfall, 2013d). Självklart även tillsammans med investeringskostnader och reparationer 

vilket kräver att ett kraftverk får en viss mängd betalt per producerad enhet el (Nohlgren m.fl., 

2014). Detta kan ses i figur 8 där de rörliga kostnaderna för de respektive producenterna finns 

ordnade. Där efterfrågan möter tillgänglig effekt sätts elpriset. Hur elpriset sätts kan ses i figur 

9. 

 

 
Figur 9: Så sätts elpriset (Energimarknadsinspektionen, 2014) 

 

Kostnaden för el är olika varje timme och den bestäms genom att elförsäljare, elproducenter 

och stora elkonsumenter varje dag lämnar in priserbjudanden för hur mycket el de är villiga 

att köpa och sälja under den kommande dagen, därefter bestäms spotpriset i förväg för 

nästkommande dag. Spotpriset är ett jämviktspris vilket baserats på köp och säljbuden för just 

det området. Därefter varierar priset något från timme till timme beroende på tillgång och 

efterfrågan på el (Svensk Energi, 2015a). 

2.15 Export och import 

Ett land som Sverige har under ett år både export och import. Sverige är sammankopplat med 

flertalet länder, framförallt i Norden. Kalla vinterdagar med låg vindkraftsproduktion och 

eventuell låg basproduktion kan import behövas. Denna uppgår normalt sett till några TWh 

per år. Under tider när det finns mycket produktion och låg efterfrågan exporteras istället 

överskottselektriciteten. Normalt sett används nettoexport eller nettoimport för att ge en bild 

av huruvida ett land har haft en högre export än import eller tvärt om, eftersom det under ett 

år både förekommer export och import under olika tidpunkter. Det som avgör storleken på 
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exporten styrs av tillrinningen i vattenkraftens dammar som i sin tur styrs av nederbörden 

(Vattenfall, 2013c). 

2.16 Statlig reglering och andra bidrag   

Det finns olika bidrag från staten när det kommer till nya förnybara energikällor. För 

nuvarande är det möjligt att få bidrag vid nybygge av solceller, detta saknas för vindkraft. Vid 

installation av solceller finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 30 procent av kostnaden 

för företag och 20 procent för privatpersoner, till maximalt 1,2 miljoner kronor 

(Energimyndigheten, 2015) detta är sänkt ifrån tidigare då stödnivån uppgick till 35 procent.  

 

För andra typer av egenproducerad el finns dock fortfarande stöd, bara inte för själva 

installationsmomentet. Dels finns det skattereduktion och dels elcertifikat.  

 

Skattereduktionen går ut på att privatpersoner som producerar förnybar el har möjlighet till 

skattereduktion för den mängd överskottsel som personen i fråga matar in i elnätet. Kraven för 

att vara berättigad till skattereduktion är att hushållets totala elförbrukning skall vara högre än 

överskottsutmatad el till nätet. Det vill säga har hushållets förbrukning uppgått till 10 000 

kWh med utmatad överproduktion på 2000 kWh på elnätet, är hushållet berättigat till 

skattereduktion för alla 2000 kWh. Skattereduktionen är för närvarande 60 öre per kWh upp 

till maximalt 18 000kr/30 000 kWh. Då detta gäller för förnybara energikällor är alltså 

produktion ifrån sol, vind och vatten berättigade till reduktion (Skatteverket, 2015). 

 

Elcertifikat är en ekonomisk hjälp för all förnybar elproduktion. Det är ett stöd för 

elproduktion i nybyggnationer som gäller som mest under 15 år, som längst fram till 2035 

(Energimyndigheten, 2015a). Energikällor som har rätt till elcertifikat är alla förnybara 

elproducenter, samt torv i kraftvärmeverk. Ett elcertifikatet ges för varje MWh el som en 

anläggning har producerat. Det är som ett “bevis” att anläggningen har producerat en viss 

mängd förnybar el (Energimyndigheten, 2015a).  Elcertifikatet kan sedan säljas på en öppen 

marknad där priset bestäms efter tillgång och efterfrågan. Efterfrågan på elcertifikat finns på 

grund av kvotplikten, detta är en kvot i procent som gäller för elleverantörer, vissa 

elanvändare samt elintensiva industrier registrerade av Energimyndigheten. Vad denna 

procentsats innebär är att de kvotpliktiga behöver köpa elcertifikat motsvarande denna procent 

utav total mängd elförsäljning eller elanvändning. Kvotnivån finns listad för år 2003-2035 och 

ligger mellan 0,8-19,5 procent. Försäljningen av elcertifikat bidrar alltså till att elproduktion 

från förnybara energikällor blir billigare vid nybygge av ett kvalificerat kraftverk, till skillnad 

från exempelvis ett nybyggt kärnkraftverk som inte skulle ha rätt till elcertifikat 

(Energimyndigheten, 2015a). 

 

Den 28e april 2015 meddelade Vattenfall att inriktningen om stängningen av Ringhals 1 och 2 

ändrats och skall tidigareläggas till år 2018 istället för tidigare tänkta 2020-2025. Skälet är det 

sjunkande elpriset och ökade kostnader att driva kraftverket vilket driver ned lönsamheten allt 

mer. Vattenfall äger ungefär 70 procent av Ringhals tillsammans med E.ON som äger 

resterande 30 procent och för att beslutet skall gå igenom behöver styrelsen för Ringhals 

godkänna detta i enighet (Vattenfall, 2015e).  

 

2.17 Produktionssiffror och statistik 

Svenska Kraftnät har statistik för produktion, förbrukning, import och export för varje timme 

under de senaste åren. För rapporten har siffror för åren 2008 till 2014 använts. 
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Genom kontakt med Vattenfall har tider för revisioner och produktionsbortfall i Forsmarks 

kärnkraftverk för de senaste 10 åren kunnat tillgodogöras (Vattenfall, 2008-2014; Vattenfall, 

2015f). 

 

2.18 Tidigare inom området 

Potentialen i vindkraft och förnyelsebara energikällor har tidigare diskuterats flitigt. Studier 

om att ersätta all kärnkraft med vindkraft och solkraft samt att använda vattenkraften för att 

balansera fluktuationer hos vindkraften och solkraften finns och har studerats för att få en 

bred bild av potentialen för denna rapport.  

 

KTH-professor Lennart Söder (2015) studerar i en vetenskaplig rapport sannolikheten för hög 

elförbrukning, höga elpriser samt risken för effektbrist när effektreserven beslutats avvecklas 

av riksdagen och äldre kärnreaktorer väntas avvecklas. Han går i rapporten igenom 

effektförbrukningen i landet och analyserar hur vanligt det är med höga 

effektförbrukningstoppar och vilka möjligheter som finns för att hantera dessa. Genom att 

använda en omfattande period om 18 år från 1996 till 2013 finner Söder förbrukningssiffror 

med bättre statistisk signifikans.  

 

Vidare räknar Söder på risken för effektbrist och vilken effektbrist som kan antas acceptabel 

då det inte går att nå en noll-procentig risk. Han diskuterar vilka energislag som är mest 

lämpliga och användbara, och finner att gasturbiner är mest fördelaktiga för att täcka 

kortvariga effekttoppar. 

 

Söder modellerar sedan på effektreservens behov vid stor mängd vindkraft eller kärnkraft och 

finner att behovet av reservkraft skiljer sig, men inte omfattande, mellan användningen av 

kärnkraft och vindkraft i energisystemet.  

 

I en annan vetenskaplig rapport modellerar Söder (2013) införandet av 45 TWh vindkraft och 

10 TWh solkraft. Han undersöker variationen över en timme hos produktionen hos 

vindkraften samt variationen hos förbrukningen och finner att förbrukningen varierar mer 

över en timme än vad produktionen i vindkraften gör, vilket ger stöd för att vindkraften har en 

vedertagen plats i svenska energisystemet. Han visar att behovet av effektreserven för att 

klara av topplaster är nära noll. Han modellerar vidare 55 TWh vind- och solkraft vid en 

tidpunkt då kärnkraften är avvecklad och analyserar utgången. Efter det modelleras utgången 

av att elproduktionen ska utföras av enbart förnyelsebara energikällor och finner ett visst 

underskott i produktionen som behöver korrigeras för på annat sätt, även om detta sätt inte 

specificeras. 

 

I en vetenskaplig rapport av KTH-professor Amelin m.fl. (2009) behandlas intresset att bygga 

ut vindkraften i Sverige samt grannländer och hur detta skulle påverka effektbalansen i landet. 

Elproduktionen från vindkraft kan, enligt rapporten, variera kraftigt, enligt studien från 47 

MWh/h till 505 MWh/h år 2001 med 1000 MW utbyggd vindkraft. Detta medför att vid låg 

såväl som hög vindkraftsproduktion behöver effektbalansen bevaras med reglering av andra 

elkällor. För Sverige och nordens elproduktion är vattenkraften den mest lämpade för 

balansering av denna typ.  

 

Rapporten beskriver hur stor mängd vindkraft Sverige skulle klara av att balansera med hjälp 

ifrån den nuvarande vattenkraften. Vattenkraften idag omfattar en ungefärlig effekt på 

sammanlagt 13200 MW. I studien har ett antal scenarion modellerats med olika mängd 
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vindkraftsutbyggnad från 1000 upp till 12000 MW. Detta har analyserats och beräknats om 

den nuvarande vattenkraften klarar av att reglera dessa fall.  

 

Modelleringen utav vattenkraften är detaljerad och har tagit hänsyn till vattendomar, rinntider 

och olika fysiska begränsningar medan saker som elmarknaden och säsongsberoende grovt 

förenklats. Detta innebär att modellen som använts i rapporten inte kan ses som någon garanti 

hur bra reglerförmågan hos vattenkraftverken är och att det kommer att behövas mer 

djupgående studier och forskning för att få ett definitivt svar.  

 

Enligt resultatet uppstår det endast problem vid större utbyggnader upp mot 12000 MW, då 

händer det i enstaka fall att någon typ utav el behöver spillas, alltså koppla bort motståndet på 

vindkraftverken eller låta vattnet flöda fritt utan att passera turbinerna i vattenkraftverk. 

 

Obel (2012) analyserar i en vetenskapliga rapport det beslut om att vindkraften, enligt 

riksdagen, skall byggas ut till 30 TWh år 2020. Vindkraften är en variabel, intermittent, 

energikälla och behöver balanseras utav andra lätt reglerbara elkällor såsom vattenkraft. 

Rapporten beskriver utifall det skulle vara möjligt att reglera 30 TWh nybyggd vindkraft med 

den installerade vattenkraften som finns idag.  

 

Modellen är en vidareutveckling av rapporten av Amelin (2009). Det som betraktas är 

utbyggnad av vindkraft med 4000, 8000, och 12000 MW för att bestämma huruvida 

vattenkraften idag räcker för att reglera en storskalig utbyggnad inom vindkraft. Ett av de 

viktigaste resultaten ur rapporten är att mängden spillvatten inte ökar i takt med att 

vindkraften byggs ut. Spillet som uppstår kan enligt Obel undvikas genom att bättre planera 

elförbrukningen och elproduktionen och vilka typer av kraftverk som skall användas vid olika 

säsonger. Slutsatsen blir att en utbyggnad av vindkraften kommer bidra till att Sverige blir en 

allt större exportör av el enligt rapporten. 

 

En ekonomisk analys av olika kraftslag har gjorts av Nohlgren m.fl. (2014) där investerings- 

och produktionskostnader beräknats. Denna rapport ger en omfattande bild av olika 

produktionsslag och dess kostnader, fördelar och nackdelar.  
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3 Metod 

I denna del av rapporten presenteras tre modeller för att kunna beräkna den regionala 

teknoekonomiska analysen över utfasningen av Forsmarks kärnkraftverk. Tekniska detaljer, 

förenklingar och antaganden kommer att presenteras här.  

3.1 Metod för elproduktion 

Här presenteras metoden som tagits fram för att analysera produktionen och den tekniska 

möjligheten att ersätta Forsmarks kärnkraftverk. 

3.1.1 Begränsningar  

I följande avsnitt kommer elförbrukning och elkonsumtion att studeras för år 2008-2014. 

Utgångspunkten är en utbyggnad utav vindkraften på totalt 10563 MW, vilket skulle ge en 

total produktion på 25 TWh. Detta fås utifrån en beräknad genomsnittlig effektgrad för 

vindkraften år 2011-2014 på 27 procent vilket framgår i tabell 2. För att vindkraften skall 

kunna ersätta hela Forsmarks kärnkraftverk på 25 TWh (Vattenfall, 2015), bör vindkraften 

byggas ut med 10563 MW enligt dessa argument, och det är även den siffran som använts i 

beräkningarna. 

Tabell 2: Effektgrad för år 2011-2014 samt genomsnittlig effektgrad för alla år. 

År 2014 2013 2012 2011 Genomsnittlig 

effektgrad 

Installerad effekt (genomsnitt) 

[MW] 

4903 4063 3322 2531  

Producerad el [TWh] 11,6 10 7,3 6,2  

Effektgrad 0,27 0,281 0,251 0,279 ~0,27 

 

Data för förbrukning och produktion har tagits ifrån Svenska Kraftnät. Anledningen till den 

kortare perioden (7 år) som analyseras är att statistiken från Svenska kraftnät för år 2007 och 

tidigare har en stor mängd ospecificerad elproduktion och dömdes därför bort p.g.a. 

osäkerheten.  

De begränsningar som införts i metoden är flera för att göra alla beräkningar så smidiga och 

grundläggande som möjligt. Till en början har exportdelen av Sveriges produktion bortsetts 

ifrån. Detta på grund av då hög export sammanfaller med låg vindkraftsproduktion måste de 

kompletterande energislagen arbete mer än faktiskt nödvändigt. Det leder till problem under 

vissa timmar då vindkraftsproduktionen är låg och vattenkraften är utnyttjad till stor del. Det 

anses alltså som viktigare att Sveriges totala produktion klarar av konsumtionen hellre än att 

produktionen skall motsvara konsumtion samt exportkrav. 

Importen däremot är något som bibehållits i beräkningarna, alla de timmar där Sverige har 

haft import av el p.g.a. underskott ansågs vara bäst att bevara. Detta då undersökningen går ut 

på att se utifall en vindkraftsutbyggnad kan klara av att motsvara Forsmark kärnkraftverk. 
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Alltså de fall då Sverige har krävt import betyder detta att elproduktionen i Sverige inte klarat 

av att motsvara konsumtionen dessa timmar. Det är därmed inte heller rimligt att anse att en 

vindkraftsutbyggnad skulle klara av den krävda produktionen. Därför har importen lämnas 

helt i fred och har varken ökats eller sänkts någon timme för att få det så verklighetstroget 

som möjligt. 

 

I Matlab-programmet har alla olika kraftverk tänkts kunna förändra sin effekt extremt snabbt 

från timme till timme. Detta är inte något som egentligen är möjligt för vissa kraftverk, 

exempelvis kraftvärme. Detta leder till att under vissa timmar där en större effekt har krävts 

har kraftvärmeverk snabbt kunna öka sin produktion under dessa timmar för att sedan gå ned 

till en lägre nivå snabbt igen. Då kraftvärmeverk inte har denna reglerförmåga i verkligheten 

kan detta anses vara en dum förenkling, men de tillfällen det inträffar är uteslutande under 

vinterhalvåret och med stor sannolikhet på grund av värmebehov vid kallare väder och i 

samband med låga vindhastigheter. Därför har det ansetts som möjligt att planera i förväg när 

kraftvärmeverken behöver köras med en ökad effekt utefter en meteorologisk synpunkt.  

 

Vindkraften idag är placerad på platser med bra vindhastighet, då det är svårt att bestämma i 

förväg vart de utbyggda vindkraftverken skall vara placerade. För att få så bra tillförlitlighet 

som möjligt har det antagits att effektgraden för vindkraften före och efter utbyggnad kommer 

vara densamma. För att förtydliga, utifall installerad effekt vindkraft är 1000 MW och denna 

producerar 300 MW i genomsnitt varje timme kommer en utbyggnad av vindkraften med 

2000 MW, totalt 3000 MW, då producera genomsnittligt 900 MW varje timme. Detta 

eftersom det skulle ta alldeles för mycket tid att planera vart någonstans över 10000 MW 

vindkraft skulle anläggas och byggas och detta är inte syftet med studien. Var vindkraften 

byggs är i denna modell irrelevant och har därmed negligerats.  

 

Tillrinningen till vattenkraftverken har helt bortsetts ifrån då det enligt våra beräkningar inte 

behöver tas hänsyn till. Den genomsnittliga kurvan för elproduktionen ifrån vattenkraft ligger 

oftast lägre än kurvan före utbyggnaden utav vindkraft, detta betyder att över året används 

totalt sett mindre vatten samt vid varje genomsnittlig tidpunkt används ungefär lika mycket 

eller mindre vatten. Alltså anses tillrinningen inte begränsa metoden på något sätt och bortses 

från.  

 

I metoden har även begränsningar för hur mycket och lite olika kraftverk klarar av att 

producera. Till en början har vattenkraften begränsats till området från minimum 1700 MW 

till ett maxvärde utav 13800 MW. Den lägre nivån är på grund utav att vattenkraften aldrig 

kan sluta producera el då inte all vattenkraft går att reglera. Det finns flertalet små 

vattenkraftverk i Sverige som producerar el endast ifrån vattnets flöde. Dessa mindre 

kraftverk har ingen damm eller möjlighet att öka och minska flödet. Ingen exakt siffra på hur 

lite el vattenkraften kan producera hittades, bara att lägsta produktion är runt 2000 MW 

historiskt sett, så denna valdes till det lägsta värdet vattenkraften producerat under en timme 

mellan år 2008 och 2014 vilket uppgick till 1700 MW (Svenska Kraftnät, 2014). En övre 

gräns för vattenkraftsproduktionen sattes till 13800 MW vilket var historiskt maximum för 

vattenkraften. Trots att den installerade effekten vattenkraft i Sverige totalt uppgår till ungefär 

16200 MW används detta sällan. Kraftvärmeverkens maximala effekt har begränsats till 4400 
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MW vilket är den totala installerade effekten och därigenom den maximalt möjliga 

produktionen.  

 

Då arbetet är inriktat på förnybarhet har en så liten som absolut möjlig mängd fossila bränslen 

använts. Går det att producera tillräckligt för att täcka konsumtionen med de förnybara 

energikällorna har fossila bränslen ej ökats något från tidigare. Bränslet som används i 

kraftvärmeverken förväntas vara 100 procent förnybart. 

 

3.1.2 Modellering 

Som nämndes har produktionen per timme över året använts i beräkningarna, detta är hämtat 

direkt ifrån Svenska Kraftnät. Dessa siffror används då, enligt (Söder, 2015), den viktigaste 

frågan är huruvida den “resterande” produktionen kan täckas ur effektbalanssynpunkt. Med 

resterande produktion menas i stort sett all elproduktion bortsett från t.ex. industriellt 

mottryck vilket inte heller inkluderas i Svenska kraftnäts data. 

 

I dagsläget står kärnkraften och vattenkraften för den största mängden av Sveriges totala 

elproduktion. Då Forsmark utfasas försvinner mer än 25 TWh av Sveriges produktion vilket 

motsvarar 40 procent utav kärnkraften samt ungefär 16 procent av den totala produktionen. 

 

Forsmark har en installerad effekt på 3278 MW och producerar maximal effekt större delen 

av året bortsett ifrån revisionstider samt oväntade avbrott. I modellen har den totala 

kärnkraftsproduktionen varje timme sänkts med 3278 MWh/h, alltså den tillgängliga effektens 

produktion under en timme varje timme. Revisionstider har beaktats genom att produktionen 

under dessa perioder sänkts med något mindre, 2292 MWh/h vid revision av Forsmark 1, 

samt 2158 MWh/h och 2106 MWh/h vid revision av Forsmark 2 samt 3.  

 

Figur 10: Ursprunglig elproduktion år 2014. 
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I figur 10 kan elproduktionen år 2014 för alla de större produktionsslagen ses. Vattenkraften 

är Sveriges reglerkraft och kan snabbt förändras från timme till timme genom att öka och 

minska hur mycket vatten som strömmar genom turbinerna. I kommande beräkningar har 

vattenkraften spelat en stor roll huruvida det faktiskt är möjligt med en stor 

vindkraftsutbyggnad då detta sätter större krav på reglermöjligheter vid stor samt liten 

elproduktion från vindkraften. 

 

3.1.3 Beräkningar elproduktion 

Elproduktionen över årens alla timmar har beräknats på nytt efter en utfasning av Forsmark 

samt en utbyggnad av vindkraften. Alla beräkningar har utförts med hjälp av Matlab och 

figurer över hur produktionen påverkas efter förändringarna har tagits fram. Beräkningarna 

har gjorts enligt följande. 

 

Till en början väljs vilket år som skall studeras ifrån 2008 till och med 2014 och data ifrån 

Svenska Kraftnät läses in. Därefter beaktas revisionstiderna för Forsmark det året genom att 

minska den totala effekten för Forsmark under dessa perioder, därmed behöver inte den 

utbyggda vindkraften klara av mer än den del av kärnkraften som Forsmark står för.  

 

Då vindkraften byggs ut kontinuerligt över året approximeras detta som en linjär ökning av 

vindkraften under varje timme för året, sedan beräknas en kvot för hur mycket effekten ökar 

varje timme genom att ta ny utbyggd effekt dividerat med den dåvarande installerade effekten 

den specifika timmen (i).  

 

𝐾𝑣𝑜𝑡 =  
𝑢𝑡𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑  

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑖)
   (1) 

 

Denna kvotvektor från ekvation (1) används sedan för att bestämma precis hur mycket 

vindkraften kommer att producera varje timme över åren ansatt att effektiviteten för 

utbyggnationen är densamma som effektiviteten för grundvärdena.  

 

𝑁𝑦𝑣𝑖𝑛𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 =  𝑉𝑖𝑛𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 +  𝐾𝑣𝑜𝑡 ∗  𝑉𝑖𝑛𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 (2) 

 

För att få den nya producerade effekten för vindkraften timvis adderas sedan den nya 

vindkraftsproduktionen enligt (2).  

 

För att begränsa export/import så att endast import används och inget exportkrav ställs tas de 

positiva delarna från export/import vektorn ut och de negativa sätts till noll. Detta för att det 

inte skall finnas något exportkrav medan importdelen fortfarande finns att tillgå. 

 

 𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 +  𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 (3) 
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Därefter summeras den totala nya elproduktionen enligt (3) och importen samt Sveriges 

förbrukning enligt ekvation ovan för att kunna bestämma vilka timmar det saknas effekt samt 

vilka timmar det finns för hög elproduktion. Ekvation (4) används då produktionen är för låg 

samt ekvation (5) används då produktionen är för hög. 

 

𝑁𝑦𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛(𝑖)  =  𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛(𝑖) + |𝑅𝑒𝑠𝑡(𝑖)|   (4)

   

𝑁𝑦𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛(𝑖)  =  𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛(𝑖) − |𝑅𝑒𝑠𝑡(𝑖)|   (5)

  

Därefter ändras vattenkraftsproduktionen timvis genom att se vilka timmar “Rest”-vektorn är 

antingen positiv eller negativ, vid utfall då “Rest” är negativ ökas vattenkraftsproduktionen 

med absolutbeloppet av denna och på samma sätt minskas vattenkraften vid timmar då “Rest” 

är positiv. 

 

Detta leder till att under vissa specifika timmar då vindkraftsproduktionen är låg och 

efterfrågan på el hög behövs en ytterligare ökad effekt från annat håll för att vattenkraften 

skall kunna hålla sin maxnivå på 13800 MW. I detta fall har kraftvärmeverk valts som 

alternativ elkälla. För kraftvärmeverken görs sedan i princip samma beräkningar som för 

vattenkraften. Då den nya beräknade vattenkraften är högre än 13800 MW ökas värmekraften 

enligt formel (6).  

 

𝑁𝑦𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑖) =  𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡(𝑖) + (𝑁𝑦𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛(𝑖) − 13800) (6) 

 

Samtidigt sätts Nyvatten till exakt 13800 MW och därmed överskrids inte den valda gränsen 

för Vattenkraften och total produktion bibehålls. 

 

Då även värmekraften är begränsad till maximalt 4400 MW finns alltså risken då vindkraften 

är låg, vattenkraft är utnyttjad till max och värmekraften redan har hög produktion att den 

totala produktionen inte räcker till. Inträffar detta valdes gaskraft som reservproduktion, detta 

då gaskraften snabbt kan regleras upp och ned. Gas har den minsta mängden utsläpp av de 

fossila bränslena samt att timmarna som detta inträffar är väldigt sällan. 

 

Slutligen jämförs den nya totala produktionen med den tidigare produktionen samma år då 

dessa bör vara identiska utifall beräkningarna har gjorts korrekt. 
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3.2 Metod för Kapacitetsbegränsningar 

För att kunna hantera svängningar i produktionen som uppkommer på grund av förändringar i 

tillgång och efterfrågan krävs det att det går att variera elproduktionen. Detta för att 

kompensera för förändringen och på så vis undvika effektbrist. I metoden för 

produktionsförändringar till följd av den ökade andelen vind och minskade andelen kärnkraft i 

elsystemet går det att se att ökad mängd vindkraft påverkar reglerbehovet i systemet. 

Reglerproduktionen består till största delen av vattenkraft som är till största delen placerad i 

de två nordligaste elområdena där de stora älvarna finns, elområde 1 och 2. Problematiken 

ligger i att Sverige är ett väldigt avlångt och stort land och förbrukningen, bortsett från vissa 

industrier, till stor del finns i södra Sverige. De stora städerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö ligger i elområde 3 respektive 4. Detta innebär att all produktion som behövs i söder 

norrifrån behöver transporteras genom stamnätet. Variationen antas vara lika stor varje år och 

därför används bara år 2014 vid beräkningar. Detta år anses representera alla svårigheter som 

stamnätet möter och problematiska år som 2010 förändrar inte svårigheterna då import istället 

krävs och denna kan importeras direkt till SE3 och SE4 där det behövs. 

3.2.1 Stamnätet 

Stamnätet har som presenterats i litteraturstudien begränsningar i överföringskapacitet och 

såvida inte utbyggnation utförs är det dessa begränsningar som behöver beaktas. Med 

begränsningarna som finns på 1500 MW, 6600 MW och 5100 MW i södergående riktning 

från respektive område är det vitalt att undersöka om dessa begränsningar skulle kunna orsaka 

underskott i elsystemet trots att tillgänglig produktion finns.  

 

Modellen bygger på samma beräkning av ökad vindkraftsproduktion och bortfall av 

kärnkraftsproduktion som i modellen för produktionsförändringar. Till skillnad från tidigare 

metod genomförs här beräkningarna med hänsyn till de fyra elområdena istället för som 

tidigare bara total elbalans.  

3.2.2 Ny vindkraft 

Vindkraften beräknas vara utplacerad i en enlighet med hur det ser ut i dagsläget. Eftersom 

riksintressen finns runt om i hela landet görs ett förenklat antagande om att all utbyggnad sker 

i enlighet med hur det ser ut idag. Därefter kvoteras helt sonika de 10563 MW installerad 

effekt vindkraft utifrån hur stor del som finns i varje elområde idag och ger samma bidrag. 

Ingen hänsyn tas till olika effektgrader beroende på var kraftverken är placerade utan 

effektgraden från produktionsmodellen används.    

3.2.3 Ny kärnkraft 

Kärnkraften modelleras för att exkludera produktionen i Forsmark. Genom att modellen 

förenklas tas här ingen hänsyn till revisioner i Forsmark då dessa fortlöper seriellt och inte 

parallellt och under sommaren då kapacitetsbristen inte förväntas uppstå till följd av låg 

förbrukning.  

3.2.4 Modellering 

För varje timme analyseras den nya produktionen av vindkraft och kärnkraft i elsystemet. 

Ingen variation av vattenkraften beräknas utan vattenkraftproduktionen antas räcka utifrån 

resultatet framtaget ifrån modelleringen om vattenkraftens förmåga att kompensera 



-36- 
 

vindkraften. Det som beräknas är endast underskott och överskott i produktion och 

förbrukningen baserat på givna data från Svenska Kraftnät och de modellerade siffrorna.  

 

3.2.5 Snitt 1 

Eftersom SE1 och SE2 har störst överskott i elproduktionen börjar beräkningen där. Genom 

att se vilken produktion och förbrukning som finns i varje timme för SE1 går det att se vilket 

överskott som uppstår. Detta överskott kan antas att det kan exporteras eller föras vidare till 

SE2. Här utgås det från att all produktion stannar inom landet och överförs till nästa elområde 

för att kunna exporteras om det finns ett nationellt överskott. Genom att exempelvis studera 

timme 1 under 2014 ses ett underskott på 186 MWh/h den timmen i SE1. Genom att det inte 

finns några problem med överföring norrut kan det antas att detta inte är ett problem. Dock 

finns ingen effekt att överföra till SE2 vidare söderut. Från timme 10 går det att se att det 

istället finns ett överskott på 56 MWh/h och detta antas då skickas vidare till SE2 via snitt 1 

och eftersom det ligger inom begränsningen 1500 MW kapacitet är detta inte ett problem 

heller. 

 

I SE2 undersöks överskottet, alternativt underskottet, på samma sätt som för SE1. Från 

produktionen subtraheras förbrukningen och ett eventuellt överskott uppstår. Detta överskott 

förväntas, precis som i SE1, överföras söderut. Som det framgår i produktionsmodelleringen 

finns det ledig kapacitet i vattenkraften och överföringskapaciteten antas inte vara ett problem 

mellan SE1 och SE2. Det överskottet som uppstår i SE2 antas istället överföras söderut via 

snitt 2 till SE3 där underskott lättare antas kunna uppstå genom att SE3 är den största 

förbrukaren av el i landet. Genom snitt 2 antas även överskott från SE1 överföras och den 

totala överförda effekten över snitt 2 är summan av överskottet i SE1 och SE2. 

 

Vid timme 1 är således överskottet ingenting i SE1 och 2496 MWh/h i SE2 som överförs till 

SE3 över snitt 2. Timme 10 blir på samma sätt 56 MWh/h från SE1 och 2496 MWh/h från 

SE2 och över snitt 2 överförs alltså 2552 MWh/h till SE3. Vid de fall som underskott uppstår 

i både SE1 och SE2 blir på samma vis som för bara SE1 resultatet att produktionen förväntas 

kunna kompensera inom området. 

3.2.6 Snitt 2 

Över snitt 2 uppstår mest problem. Överföringskapaciteten ligger på maximalt 6600 MW och 

frågan blir således om denna begränsning kan orsaka en flaskhals från överföringen från norr 

till söder. Underskott som uppstår i söder kommer att täckas till 80 procent av vattenkraften i 

norr genom att den reglerar upp produktionen och det innebär att 80 procent av allt underskott 

behöver kunna överföras över snitt 2. 

 

Genom att studera överskottet från SE1 och SE2 och om det kan överföras till SE3, går det att 

se ifall det uppstår kapacitetsbrist i stamnätet. Utifall ett överskott på 7000 MWh/h erhålles 

kan detta inte överföras eftersom maximal överföring över snitt 2 är 6600 MW.  

 

Om överföringen är över 6600 MW sätts överföringen till det värdet. Är överföringen under 

0, d.v.s. ett underskott, sätts den till 0 MW och annars får den sitt värde. Genom detta fås ett 

överskott eller underskott i SE3 och det går att se ifall efterfrågan på el är uppfylld.  
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3.2.7 Snitt 4 

På samma sätt tas hänsyn till begränsningen i snitt 4 för att överföra till SE4. Om det uppstår 

ett överskott i SE3 överförs detta med hänsyn till begränsningen i snitt 4 på 5100 MW. På 

samma sätt som i SE3 gäller utgångspunkten att är överskottet i SE3 över 5100 MW, sätts 

överföringen till 5100 MW. Om det är underskott i SE3 sätts överföringen till 0. Däremellan 

får överföringen överskottets värde. 

 

3.2.8 Analys 

Härefter analyseras resultatet. Detta görs på två sätt för att få en bättre bild över förloppet. 

Eftersom reglerstyrkan till största del sköts av vattenkraften och 80 procent av vattenkraften 

finns i SE1 och SE2 förutsätts att 80 procent av ett underskott ska ersättas med ökad 

överföring över snitt 2.  

3.2.8.1 Modell 1 

Det andra som undersöks genomförs genom att titta på hur mycket av det som producerats 

som inte behövs. Eftersom SE4 alltid producerar mindre än det förbrukar är det ett överskott 

där som helt enkelt kan kapas bort genom att sänka vattenkraftsproduktionen. Eftersom 

siffrorna är beräknade för att över ett år täcka Forsmark och inte i varje timme, fås ett 

underskott eller överskott oberoende av förbrukningen. Det viktiga här är att se ifall 

potentialen att täcka ett underskott finns. 

 

Detta genomförs genom att överskottet i SE2 subtraheras med överskottet i SE4 eftersom det 

är den mängd som behöver produceras. Om det är underskott i SE3 eller SE4 läggs detta till 

det som behöver överföras. Om denna siffra är över 6600 betyder det att kapaciteten inte 

räcker till och att stamnätet behöver byggas ut.  

 

För SE4 görs samma beräkning men för enbart snitt 4. Om överskottet i SE3 subtraherat med 

överskottet i SE4 får hur mycket som behöver överföras över snitt 4 och är det underskott i 

SE4 adderas detta till överföringen som behövs. Genom dessa två beräkningssätt fås en bild 

över stamnätets begränsningar.  

 

3.2.8.2 Modell 2 

Det första som genomförs är att undersöka om underskottet från SE3 och SE4 till 80 procent 

kan överföras över snitt 2, där det förväntas bli kapacitetsbrist med den större mängden 

vindkraft placerad över landet och mindre kärnkraft inom SE3. Detta görs helt sonika genom 

att addera 80 procent av ett eventuellt underskott i SE3 och SE4 och jämföra detta värde med 

tillgänglig kapacitet hos snitt 2. 
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3.3 Metod för ekonomisk beräkning 

Den vanligaste frågan brukar vara huruvida de gamla reaktorerna borde ersättas med nya 

bättre reaktorer eller om kärnkraften borde fasas ut till förmån för förnyelsebara energikällor. 

Till följd av detta genomförs en beräkning av kostnaden för att investera i en ny 

kärnkraftsanläggning av exakt samma storlek som Forsmark samt att uppföra vindkraft som 

ersättning till Forsmark. För vindkraften genomförs beräkningarna för både landbaserat 

vindkraft och havsbaserad vindkraft eftersom det finns mycket motstånd mot landbaserade 

vindkraftsparker med avseende på buller, förstörande av utsikt samt påverkan på djurlivet.  

 

Dessa beräkningar utförs med payback-metoden, både förenklad och diskonterad, samt 

nettonuvärdesmetoden. Utöver beräknas även en förenklad total kapitalkostnad per kWh 

producerad el för att se vilket elpris som skulle krävas för att investeringen skulle vara 

lönsam.  

 

Alla beräkningar har gjort med följande förenklingar baserade på information från 

litteraturstudien: 

 Ett elpris på 30 öre per kWh. 

 Kalkylränta på 6 procent. 

 Elcertifikat på 14 öre per kWh för vindkraft. 

 8760 respektive 8784 (skottår) timmar per år. 

 Ekonomisk livslängd för vindkraft på 20 år. Ekonomisk livslängd för ny kärnkraft på 

60 år.  

 Effekt motsvarande exakt 3278 MW, Forsmarks installerade effekt. 

 Tillgänglighet hos kärnkraften på 90 procent, till följd av revisioner och 

produktionsstopp. 

 Förväntade fullasttimmar hos nybyggd vindkraft på land respektive hav på 2900 och 

3700 timmar per år. Detta är ett ytterst idealt fall och skiljer sig från effektgraden i 

tidigare modeller. Vid investering förväntas det vara viktigare att effektgraden är hög 

för att ge bättre avkastning och den bättre effektgraden för hav- och landbaserad 

vindkraft används därför här.  

 Installerad vindkraftseffekt i havsbaserade vindkraftsparker på 6985 MW vilket 

motsvarar Forsmarks årsproduktion med hänsyn till tillgänglighet, baserat på 3700 

fullasttimmar. 

 Installerad vindkraftseffekt i landbaserade vindkraftsparker på 8912 MW vilket 

motsvarar Forsmarks årsproduktion med hänsyn till tillgänglighet, baserat på 2900 

fullasttimmar. 

 Kostnad i investering per kW installerad effekt: 

 Landbaserad vindkraft: 12 000 kr. 

 Havsbaserad vindkraft: 22 000 kr. 

 Kärnkraft: 40 000 kr. 

 Rörliga produktionskostnader för land- och havsbaserad vindkraft i form av underhåll 

på 14 respektive 18 öre per kWh. 

 Rörliga produktionskostnader i form av underhåll och bränsle på 22 öre per kWh. 

 

Genom att beräkna ett scenario baserat på variabler såsom investeringskostnader och elpris, 

tillsammans med Vattenfalls rapporter och rapporten av Nohlgren m.fl. (2014), fås bredd på 

investeringsberäkningen. 
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3.3.1 Investeringskostnad 

Total investeringskostnad beräknas genom att priset per kW multipliceras med antalet 

installerade kW.  

3.3.2 Total produktion 

Förväntad produktion beräknas genom att för kärnkraften multiplicera tillgängligheten med 

årets timmar och installerade effekt. För vindkraften multipliceras effektgraden med årets 

timmar och installerad effekt. Vindkraften förväntas ha en tillgänglighet på 98 procent som 

bortses ifrån och antas vara 100 procent, det vill säga alltid tillgänglig. Separat beräkning 

genomförs för skottår.  

 

Förväntad total produktion över investeringens livstid beräknas genom att addera 

produktionen för skottår och vanliga år. Förväntad produktion per år fås genom att ta 

medelvärdet av skottår och vanliga år.  

 

3.3.3 Vinst  

Vinst per år beräknas genom att produktionen multipliceras med marginalen per kWh. Denna 

fås genom att för vindkraft addera elpriset och elcertifikat och subtrahera rörlig 

produktionskostnad. För kärnkraft subtraheras rörlig produktionskostnad från elpriset. 

3.3.4 Payback-metoden 

Den förenklade payback-metoden fås genom att ta kvoten av investeringskostnaden dividerat 

med vinsten per år.  

 

Formeln för att beräkna payback-metoden syns i ekvation 7. 

 

𝑇 =
𝐺

𝑎
      (7) 

 

3.3.5 Diskonterade payback-metoden 

Den diskonterade payback-metoden använder payback-metoden fast lägger till kalkylräntan i 

beräkningen enligt ekvation 8. 

 

𝑇 =  −
ln (1−

𝐺

𝑎
𝑝)

ln(1+𝑝)
     (8)

     

3.3.6 Nettonuvärdesmetoden 

Nettonuvärdet beräknas genom att addera summan av den årliga vinstens nettonuvärde till 

grundinvesteringen, samt restvärdet vid livslängdens slut, för att se om investeringen är 

lönsam.  Nedanstående ekvation 9 används för beräkning av nettonuvärdet. 

 

𝑁𝑁𝑉 =  
𝑅

(1+𝑝)𝑛 − 𝐺 + ∑
𝑎𝑖

(1+𝑝)𝑖
𝑛
𝑖=1    (9) 
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3.3.7 Produktionskostnad 

Den totala produktionskostnaden tas fram genom att lägga ihop den fasta kapitalkostnaden per 

kWh med den rörliga produktionskostnaden per kWh. Ingen hänsyn till kalkylränta tas för 

denna beräkning.  

 

Först beräknas total producerad el över den ekonomiska livstiden. Den totala 

investeringskostnaden divideras sedan med den producerade mängden elektricitet.  
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4 Resultat och Diskussion 

För att kunna besvara projektets frågeställning har olika metoder och modeller använts. 

Nedan presenteras resultatet och tolkning av dessa.  

 

Elproduktion i Sverige kommer att behöva gå igenom en stor förändring för att klara av en 

utfasning av Forsmarks kärnkraftverk. Detta innebär en stor utbyggnad av förnybara 

energikällor. I denna rapport är det i första hand en stor vindkraftsutbyggnad med 

ersättningspotential som analyserats utifrån olika perspektiv. Produktionsmässigt utifall det 

faktiskt är möjligt att täcka Sveriges elkonsumtion med hjälp utav en elkälla så opålitlig som 

vindkraft. Ekonomiskt hur mycket en sådan utbyggnad faktiskt skulle kosta och vad initiativet 

att ta steget skulle vara. Slutligen även elnätets balans, för att det inte skall bli effektbrist 

någonstans på grund utav överföringskapacitet mellan regionerna. Detta då 

vindkraftsutbyggnaden inte kommer kunna byggas på exakt samma yta där Forsmark ligger 

idag.  

 

4.1 Elproduktion 

Elproduktionen i Sverige förändras kontinuerligt och bör, för att slippa import och export, 

sammanfalla med elkonsumtionen i så stor utsträckning som möjligt. Med en utbyggnad på 

10563 MW vindkraft påverkar detta elproduktionen genom att den kan förändras mycket 

timme till timme. Detta är den stora skillnaden mellan kärnkraftsel och vindkraftsel, trots att 

den totala elproduktionen i TWh över året blir densamma. Kärnkraften producerar en relativt 

konstant mängd el under längre perioder och är därmed en pålitligare elkälla när det behövs.   

 
Figur 11: Total elproduktion motsvarande år 2014 efter utbyggnad av vindkraften och 

minskad kärnkraft. 
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Detta syns tydligt i figur 11 där vattenkraften ännu snabbare behöver gå från höga till låga 

produktionsnivåer då vindkraften varierar på motsvarande sätt beroende på hur mycket det 

blåser. Det kan verka som att vattenkraften behöver förändras i hög grad nästan från maximal 

nivå till minimal under en timme, men så är i själva verket inte fallet.  

 

Tabell 3: Timvis skillnad år 2008-2014 

 

År 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Maximal timvis skillnad [MW] 3411 3430 2925 2678 3430 3327 3831 

Maximal timvis skillnad efter utbyggnad 

[MW] 

2892 3637 2877 2708 3421 3831 3833 

 

Som framgår i tabell 3 är det till och med vissa år större maximal skillnad mellan två 

närliggande timmar utan vindkraftsutbyggnaden. Från detta anses att den svenska nuvarande 

vattenkraften klarar av att reglera vindkraftsproduktionen efter en stor utbyggnad. År 2008 

framgår den största timvisa regleringen för alla år och den är nästan densamma för båda 

scenarion med endast en skillnad på 2 MW, vilket anses vara försumbart. Vid behov skulle 

det vara möjligt att minska variationen av vattenkraften efter utbyggnad genom att införa en 

viss export de timmar produktionen tvingas sjunka väldigt mycket. Detta skulle öka den totala 

produktionen under året och det skulle vara möjligt att genom export få liknande 

produktionsmängd hos vattenkraften för samma år med och utan vindkraftsutbyggnad. 

 

Tabell 4: Total elproduktion hos vattenkraften för år 2008-2014  

 

År 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Total Elproduktion (Vatten) [TWh] 65 62 80 67 67 66 69 

Total Elproduktion efter utbyggnad 

(Vatten) [TWh] 

52 53 63 59 66 68 69 

 

I tabell 4 visas den totala mängden el som producerats i Sverige varje år i TWh mellan 2008 

och 2014. Det är endast ett utfall, år 2009, som ställer ett högre krav på vattenkraften i och 

med utfasningen av kärnkraften till nackdel för vindkraftverk. För år 2008-2010 blir den 

skillnaden i vattenproduktion väldigt liten, detta är troligen till följd av det faktum att för 

dessa år uppgick effektgraden för vindkraften endast till ungefär 20 procent. Skulle detta vara 

fallet för de senare åren skulle det behövas en större vindkraftsutbyggnad för att kompensera 

Forsmarks elproduktion och därmed skulle inte vattenkraften belastas fullt lika mycket.  

 

Kvoten för vindkraften beräknades på samma sätt för de olika åren (förklaring finns under 

avsnitt 3.1.3) för år 2014 varierade kvoten per timme linjärt mellan 2,41 och 1,95 för början 

respektive slutet av året.  
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Figur 12: Vindkraftsproduktion år 2014 före och efter utbyggnad. 

 

Vindkraftsproduktionen i figur 12 visar hur produktionen före och efter utbyggnaden 

motsvarar varandra. Genom en direkt kvot påverkas inte produktionens utseende, endast 

amplituden av minsta och största produktion. Detta leder till att svängningarna för vindkraften 

får en allt större påverkan för balansen i elproduktionen. Som tydligt syns i figur 12 runt 

timme 1300 ökar den timvisa produktionen väldigt mycket eftersom vindkraftsproduktionen 

redan innan utbyggnad är hög. Samtidigt blir skillnaden före och efter för den minsta 

produktionen knappt märkbar, båda dessa fenomen framgår i figur 14 approximativt mellan 

timme 1100 och 1300. 
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Figur 13: Vattenkraftsproduktion år 2014. 

 

Studeras figur 13 syns det hur den nya reglerande vattenkraften får arbeta mellan låga och 

höga nivåer i korrelation med figur 12 över vindkraften. Studeras exempelvis området vid 

timme 2200 syns det i figur 12 hur vindkraftsproduktionen är låg och runt samma timme har 

vattenkraften en ökad elproduktion. I figur 14 kan även vattenförbrukningen som direkt 

korrelerar till elproduktionen över året ses, noterbart är att produktionen i vattenkraften sällan 

är högre i det nya fallet däremot ofta lägre, detta skulle betyda att det inte blir problem för 

Sveriges vattenreserv att reglera denna typ av produktion.  

 
Figur 14: Genomsnittlig mängd producerad el per vecka år 2014. 
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I Figur 14 framgår detta allt tydligare, det är endast några få veckor där 

vattenkraftsproduktionen efter vindkraftsutbyggnaden överstiger det tidigare värdet samma 

vecka. Under större delen av resterande tid är produktionen långt under den ursprungliga. I 

bilaga 1 kan detta studeras för alla år, där går det att konstatera att samma slutsats gäller för de 

senare åren, 2011-2014, medan för 2008-2010 är produktionen jämnare med en årlig 

produktion där de olika fallen nästan motsvarar varandra, detta bör stämma utifrån tabell 4 

över skillnad i årlig produktion.  

 

Då exporten bortsetts ifrån under beräkningarna skulle ett återinförande kunna öka 

vattenkraftsproduktionen över året. Därmed skulle den genomsnittliga kurvan efter 

utbyggnaden kunna motsvara ursprungsfallet i större utsträckning. Export de senaste åren 

framgår i tabell 5.  

 

Tabell 5: Tabell över export från Sverige år 2011-2014 

 

År 2014 2013 2012 2011 

Export [TWh] 16 11 20 9 

 

Då exporten är medräknad i första fallet då den var känd och vattenkraftsproduktionen står för 

den största mängden av exporten. Summeras den exporterade mängden el, exempelvis 2012 

(20 TWh), tillsammans med den nya producerade elen 2012 (63 TWh), fås totalt 83 TWh, 

vilket nära inpå motsvarar elproduktionen från vattenkraften år 2012 innan utbyggnad (80 

TWh). 

 

För de tillfällen då vindkraften och vattenkraften inte klarar av att motsvara konsumtionen har 

en ökad effekt kraftvärme använts för att kompensera underskottet. Detta leder till en ökad 

total produktion kraftvärme i Sverige, dock inte till någon större utsträckning sett över hela 

året.  
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Figur 15: Kraftvärmeproduktion år 2012.  

 

Tillfällen då detta sker uppgår som mest till 314 timmar år 2012 och ännu färre de andra åren. 

Som framgår i figur 15 sker dessa överskridanden enbart vintertid, i början och slutet av året 

när värmebehovet är som störst. Detta gör att en ökad kraftvärmeproduktion skulle vara 

försvarbart till skillnad från om det infallit under sommartid när fjärrvärmebehovet är lågt. 

Den totala produktionen från de svenska kraftvärmeverken skulle i detta fall behöva öka med 

0,3 TWh år 2012 vilket motsvarar en ökning på ungefär fyra procent. 

 

Kraftvärmen har som beskrivits en maximal effekt på 4400 MW, och som syns i figur 17 över 

kraftvärmeproduktionen maxvärdet under ett fåtal timmar 2012 och även 2010. Detta 

resulterar i att elproduktionen inte klarar av att producera lika mycket som förbrukas i Sverige 

just den timmen.  
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Figur 16: Elproduktion från Gas 2012. 

 

Detta leder till en ökad produktion av el ifrån gas som framgår i figur 16, om denna studeras 

tillsammans med figur 15 över kraftvärme runt timme 800 där produktionen är begränsad och 

har stannat vid 4400 MWh/h syns det hur gasproduktionen ökat under just dessa timmar. Då 

den totala produktionen av gas ökar med ungefär 2 procent över hela året anses det vara en 

försumbar kostnad i jämförelse. De timmar där gasen behövs, behöver den ofta öka i 

produktionsmängd väldigt snabbt. Detta är precis det gaskraft är bra för och valdes därför som 

den bästa anläggningen för att klara av behovet.  

 

4.2 Kapacitetsbegränsningarna på stamnätet 

Flera slutsatser kan dras om kapacitetsbegränsningarna på stamnätet. Först och främst är det 

att snitt 2 och snitt 4 riskerar att vara flaskhalsar. De var flaskhalsar innan modellen infördes 

och med den utbredda vindkraftsproduktionen installerad i systemet runt om i Sverige behövs 

en utbyggnad av stamnätet.  

 

Först och främst går det att se den nya produktionen och hur den överförs över snitt 2 och 

snitt 4. Denna är inte korrigerad för förbrukning utan enbart den nya produktionen baserat på 

mindre kärnkraft och mer vindkraft. 
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Figur 17: Överföring på snitt 2 i blått och snitt 4 i rött 

 

I figur 17 går det att se att överföringen väldigt ofta når den maximala överföringskapaciteten, 

både i snitt 2 och snitt 4. snitt 2 når maximala överföringskapaciteten under 1744 timmar och 

snitt 4 under 1384 timmar. I detta behöver dock korrigeras för en produktion som överstiger 

effektbehovet. Det går dock att dra slutsatser redan här om att de gånger när elproduktionen är 

hög och förbrukningen låg i norr uppstår kapacitetsbrist.  

 

I figur 18 ses den reviderade versionen, kallad Modell 1, som flera gånger når maximal 

överföring i snitt 2 och att kapaciteten inte räcker för att föra över vad som behövs. Med den 

reviderade versionen uppstår kapacitetsbrist 595 gånger i snitt 2 och 125 gånger i snitt 4. 

Stamnätet är inte dimensionerat för att hantera den ökande mängden produktion i norr och 

skulle orsaka problematik vid en vindkraftsutbyggnad.   
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Figur 18: Överföring över snitt 2 i blått och snitt 4 i rött enligt Modell 1. 

 

Med den andra metoden, Metod 2, undersöks hur många gånger överföringskapaciteten räcker 

för att upprätthålla balansen i systemet med hänsyn till att 80 procent av vattenkraften ligger i 

SE1 och SE2. Med detta i åtanke går det att se att snitt 2 överskrids 598 gånger och snitt 4 125 

gånger på ett år. Grafen i figur 19 visar de timmar där överföringen överskrids.  

 
Figur 19: Timmar där kapaciteten överskridits. snitt 2 i blått och snitt 4 i rött, enligt Modell 2.  
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4.3 Kostnadsanalys 

Investeringskostnaden för vindkraften och kärnkraften visas i figur 20. För landbaserad 

vindkraft upgår investeringskostnaden till 107 mdkr. För havsbaserad vindkraft uppgår 

kostnaden till 154 mdkr. För kärnkraften uppgår den förväntade investeringskostnaden till 131 

mdkr. 

 

 
Figur 20: Total investeringskostnad för olika kraftslag. 

 

Den årliga vinsten blir ungefär 7.8 mdkr för den landbaserade vindkraften, 6.7 mdkr för den 

havsbaserade vindkraften och 2.1 mdkr för kärnkraften. Den lägre vinsten för kärnkraften 

beror på högre rörliga kostnader och inga elcertifikat. Resultatet kan ses i figur 21.  

 

 
Figur 21: Den förväntade vinsten per år 
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4.3.1 Payback-metoden 

Med den förenklade payback-metoden fås återbetalningstiden för investeringarna enligt figur 

22. 

 
Figur 22: Resultatet av beräkningar med payback-metoden 

 

Det som går att observera är att kärnkraften och den havsbaserade vindkraften har en 

återbetalningstid som överstiger ekonomiska livslängden. Endast den landbaserade 

vindkraften kan antas vara relevant att investera i med en payback-tid på 13.8 år och detta kan 

oftast antas allt för långt. Återigen förbättrar elcertifikaten vindkraften i jämförelse med 

kärnkraften.   

4.3.2 Diskonterad payback-metod 

Med den diskonterade payback-metoden tas kalkylräntan med i modellen. Det gör 

investeringen dyrare eftersom värdet på framtida intäkter minskas. Det som går att se är att 

kärnkraften och havsbaserade vindkraften aldrig är lönsam med denna beräkning. 

Landbaserade vindkraften når en orimlig payback-tid på 30 år för det förväntade scenariot, 

alltså långt längre än den ekonomiska livslängden, trots elcertifikat inräknade. 

4.3.3 Nuvärdesmetoden 

Med nuvärdesmetoden fås ett nettonuvärde med ett resultat liknande den diskonterade 

payback-metoden. Investeringarna är inte lönsamma och för att nå lönsamhet genom att 

investera i nya kraftverk, oavsett slag, skulle högre elpriser eller lägre kostnader krävas. 

Resultatet går att se i figur 23. 
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Figur 23: Nettonuvärde av investering i olika kraftslag 

4.3.4 Beräkning av produktionskostnad 

De fasta kapitalkostnaderna blir för kärnkraften 8 öre per kWh för den modellerade 

investeringskostnaden. För landbaserade vindkraften blir kapitalkostnaden 21 öre per kWh. 

För den havsbaserade vindkraften blir kapitalkostnaden 30 öre per kWh. På det tillkommer 

rörliga produktionskostnader på 22 öre, 14 öre respektive 18 öre för kärnkraft, landbaserad 

vindkraft och havsbaserad vindkraft. Den totala produktionskostnaden per kWh utan 

elcertifikat visas i figur 24. 

 

 
Figur 24: Förenklad produktionskostnad utan elcertifikat 

 

Elcertifikat på 14 öre per kWh subtraheras från produktionskostnaden för vindkraften vilket 

ger dagens lönsamhet. Resultatet framgår i figur 25. 
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Figur 25: Förenklad produktionskostnad med elcertifikat 

 

Som det framgår är investeringar i ny kärnkraft knappast lönsam vid dagens elpriser. Det 

krävs mycket högre priser för att ge någon vinst att tala om. För havsbaserad vindkraft är det 

med dagens elpriser en ren förlustaffär och det krävs elpriser uppåt 40 öre per kWh för att 

vara lönsamt. Den landbaserade vindkraften går att driva med vinst vid ett elpris på 30 öre per 

kWh. Detta gäller dock med dagens elcertifikat vilka kommer att minska i framtiden och det 

bör även tilläggas att ingen hänsyn tagits till kalkylränta.  
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5 Känslighetsanalys  

I detta avsnitt behandlas känslighetsanalysen där variation av parametrar kommer att 

utföras. Här kommer påverkan av förändring hos antaganden att påverka resultatet och dessa 

förändring kommer att analyseras för att ta fram slutsatser om resultatet i rapporten. Genom 

att variera en parameter åt gången och analysera förändringen fås en bild över relevansen 

hos rapporten. Vissa parametrar väljs därefter ut mer detaljerat. 

5.1 Modell 

Revisionstiderna för kärnkraftverken är inte helt fasta, det händer ofta att en revision förlängs 

på grund av nyfunna problem eller moderniseringar. Skillnaden i produktion över året varierar 

inte mycket på grund av revisionstider. Om revisionstiderna halveras eller förlängs med 20 

procent syns knappt någon skillnad i total produktion. Förkortas revisionstiderna blir 

skillnaden knappt heller märkbar. Revisionstiderna uppgår till en så pass liten del av året 

oftast sommartid och med en effektminskning på ungefär 1000 MW leder detta till att inga 

större problem uppstår då det under sommaren inte alls används lika mycket el.  

 

5.1.1 Effektgrad 

 

Effektgraden för vindkraften låg år 2014 på genomsnittligt 27 procent enligt tabell 1. 

Vindkraften på land har en effektgrad på 33 procent enligt Nohlgren m.fl. Detta innebär alltså 

en ökning på cirka fem procentenheter ifrån SVKs värden. Med en lika stor utbyggnad, frågan 

är då hur det skulle påverka elproduktionen i Sverige med en ökning samt minskning av 

effektgraden på 5 procentenheter. Då 2010 var ett problematiskt år för Forsmark och med en 

effektgrad på vindkraften på endast 20 procent undersöks här hur en ökning av effektgraden 

med 20 procent till totalt 24 procent skulle påverka produktionen.   

 
Figur 26: Elproduktion år 2010 med en ökad vindkraftseffekt på 20 procent.  
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En ökad effektgrad påverkar självklart produktionen positivt, med en ökad 

vindkraftsproduktion kan de andra energislagen minskas. Resultatet ses i figur 26. För den 

ursprungliga utbyggnaden av vindkraftverken behövde till exempel gaskraften ökas under nio 

timmar. Med en effektgrad på 24 procent istället behöver endast gaskraften ökas vid fyra 

tillfälliga timmar. Genom detta finns det alltså färre tillfällen då kraftvärmen är utnyttjad till 

sitt maximum.  

 

 
Figur 27: Elproduktion år 2010 med en minskad vindkraftseffekt på 20 procent.  

 

För en minskad effektgrad ned till 16 procent leder detta till en ökad användning av 

kraftvärme, gas och vatten. Resultatet framgår i figur 27. Gaskraften behöver ökas under 16 

timmar istället för 9 samt med en maximal effekt på 767 MW. Detta ses dock inte som något 

problem med en total installerad effekt på 1569 MW gas i Sverige. Ett möjligt problem med 

en effektgrad på endast 16 procent skulle kunna vara den ökade användningen av 

vattenkraften. Den totala vattenkraftsproduktionen blev istället nästan 70 TWh motsvarande 

67 TWh med en effektgrad på 20 procent. Eftersom 2010 var ett problematiskt år för 

Forsmark och även ett år med nettoimport på 2 TWh är det osannolikt att vattenkraften hade 

möjlighet att producera 3 TWh mer el 2010. Det skulle leda till problem där istället 

kraftvärmeverk skulle behöva köras i större utsträckning även under timmar där det kanske 

inte är ett så pass stort värmebehov. Därmed inte heller få betalt för värmeproduktionen och 

behöva ett högre elpris för att kompensera för detta. Det är värt att notera att en effektgrad på 

16 procent för vindkraften är extremt lågt. Det är elva procentenheter lägre än de framtagna 

värdena för 2011-2014 samt 17 procentenheter under effektgraden för vindkraft på land enligt 

Nohlgren m.fl. (2014). 

 

5.1.2 Antal reaktorer 

Genom rapporten har endast en utfasning av hela Forsmark undersökts för att se om detta är 

tekniskt möjligt. Trots att resultaten visar att det skulle fungera kan det vara intressant att 

undersöka hur mycket lättare det skulle vara att fasa ut bara en eller två reaktorer.  



-56- 
 

 

 
Figur 28: Produktion år 2014 med Forsmark 1 & 2 utfasade. 

 

Jämförs figur 28 med figur 13 för den ursprungliga produktionen kan flera likheter noteras 

tydligt, det är knappt någon skillnad och vattenkraftsproduktionen når aldrig sin maximala 

produktionskapacitet, därmed behöver inte heller kraftvärme eller gas ökas något i jämförelse 

med ursprungsläget. Detta är med en utbyggnad av vindkraften i proportion till två reaktorer 

mot fallet med tre utfasade reaktorer. 

 

Nyligen beslutade Vattenfall att de vill stänga Ringhals 1 & 2 så snart som 2018. En fråga är 

hur elproduktionen skulle kunna påverkas tillsammans med en utfasning av Forsmark. Detta 

med en fast utbyggnad av vindkraften på 10563 MW i Sverige. Eftersom Forsmarks 

kärnkraftverk gjorde ett dåligt produktionsår år 2010 anses detta år vara det värsta fallet som 

studeras och har därmed använts för undersökningen om att utfasa Forsmark och Ringhals 1 

& 2. 
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Figur 29: Total produktion motsvarande år 2010, Forsmark samt Ringhals 1 & 2 utfasade. 

 

Med en vindkraftsutbyggnad låst vid 10563 MW vindkraft och en väldigt stor minskning av 

kärnkraftsproduktionen på nästan 5000 MWh/h, då ingen revision sker, uppstår ett annorlunda 

resultat. Detta resultat visar stora problem framför allt vintertid. Som syns i figur 29 har både 

vattenkraften och kraftvärmen nått sin maximala produktion i början av året flertalet gånger 

fram till timme 1315. Detta medför att gasproduktionen behöver öka till nästan det tvådubbla 

över året från 0,17 till 0,31 TWh, i sig är det inte något problem då bara Sveriges största 

gaskraftverk har möjlighet att producera 3 TWh. Problemet framstår i den maximala effekten 

under en timme, den uppgår till över 2000 MW, med en total installerad maxeffekt av gas på 

1569 MW räcker detta inte till. Därmed skulle antingen kraftvärme, vindkraft eller vattenkraft 

behöva byggas ut, alternativt elproduktion ifrån kol, olja eller något annat fossilt 

bränslekraftverk. 

 

I detta fall blir det även problem för vattenkraften, totalt sett behöver vattenkraften producera 

nästan 80 TWh för detta fall, ursprunglig produktion var endast 67 TWh. Det är endast under 

ett fåtal våtår såsom 2012 där vattenkraften faktiskt har möjlighet att producera sådana 

mängder el. Därmed skulle detta leda till stora problem för elproduktionen i Sverige.  

 

5.2 Kapacitetsbegränsningar 

I avsnittet om kapacitetsbegränsningar kommer vissa av de antaganden som gjort att varieras 

för att få en representativ bild över händelseförloppet över ett år med de andra parametrarna 

fixerade.   

 

De parametrar som kommer att varieras i känslighetsanalysen om kapacitetsbegränsningar är: 

Överföringskapacitet på snitt 2 och 4 och mängd underskott som kompenseras av 

vattenkraften. 
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5.2.1 Andel vattenkraft 

Genom att anta att en varierad del av underskottet ersätts av vattenkraften och resten av 

exempelvis biokraftvärme söder om snitt 2 går det att undersöka om överbelastningen av 

stamnätet kan undvikas. Känslighetsanalysen görs med 60, 70 och 90 procent av vattenkraften 

ansvarig för kompensering av underskott och överskott. Metoden för överskridanden är 

Modell 1 med varierade parametrar.  

 

Tabell 6: Känslighetsanalys av antalet timmar då stamnätet överbelastas med olika andel 

vattenkraft som kompenserar över- och underskott.  

 

Scenario: Andel Snitt 2 Snitt 4 

Scenario 1 60 % 733 225 

Scenario 2 70 % 651 171 

Scenario Bas 80 % 595 125 

Scenario 3 90 % 565 78 

 

Resultatet av antalet överskridanden i känslighetsanalysen framgår av tabell 6. Det går att dra 

slutsatsen att påverkan att kompensera under- och överskott med vattenkraften förvisso gör 

skillnad men den är inte avgörande.  

 

5.2.2 Överföringskapacitet 

Genom att testa utbyggnaden av stamnätet går det att få värden som visar vilken storlek av 

utbyggnad som skulle krävas för att undvika kapacitetsbrist mer än några få tillfällen. Över 

snitt 4 testas storleken som motsvarar Sydvästlänken som tas i bruk under 2015 på 1200 MW. 

Med Sydvästlänken i bruk uppstår kapacitetsbrist över snitt 4 så gott som aldrig. Genom att 

variera överföringskapaciteten i snitt 2 fås en bild över vilken utbyggnad som behövs. Här 

testas en utbyggnad på snitt 2 på 500 MW, 1000 MW, 1500 MW och 2000 MW.  

 

Resultatet av känslighetsanalysen visar att det krävs en utbyggnad på ungefär 1500 MW i snitt 

2 för att undvika större kapacitetsbrist i stamnätet. Det nya resultatet är överskridande på 

ungefär 20 gånger per år, vilket kan antas försumbart och därmed acceptabelt. Resultatet av 

överföringen på snitt 2 och snitt 4 efter utbyggnaden av stamnätet visas i figur 30. 
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Figur 30: Överföring med utbyggnad på snitt 2 (blått) med 1500 MW och snitt 4 (Rött) med 

Sydvästlänken i drift. 

5.3 Ekonomisk analys 

I känslighetsanalysen för den ekonomiska analysen kommer olika ekonomiska variabler att 

varieras, mer precist: investeringskostnad, kalkylränta, elpris, antal fullasttimmar, elcertifikat 

och kärnbränslepris. Härefter väljs de parametrar med mest relevant påverkan ut. Det som 

redovisas är nettonuvärdet för att få en jämförelse. 

 

De olika parametrarna kommer att varieras olika beroende på relevans. Exempelvis kommer 

elpriset att varieras i steg om 10 öre per kWh. De parametrar som varieras och med vilken 

storlek framgår i bilaga 2. Resultatet redovisas i figur 31 och 32.  
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Figur 31: Resultat av känslighetsanalys av elcertifikat, effektgrad, bränslepris och 

kalkylränta. 

 

Som figur 33 visar är det elcertifikat som har störst påverkan på lönsamheten. För att få 

avkastning på investeringen är det dessa som ska förändras för störst påverkan. Bättre 

vindlägen och effektivare vindkraftverk kan även det göra investeringen mer intressant. Lägre 

kalkylränta har stor påverkan men det är en yttre faktor som inte kan påverkas. Den behöver 

dock tas hänsyn till, då högre kalkylränta i framtiden kan påverka investeringsviljan. 
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Figur 32: Resultat av känslighetsanalys av investeringskostnad och elpris. 

 

För att få lönsamhet går det att se i figur 32 att det inte skiljer sig om det är en låg eller hög 

investeringskostnad, nettonuvärdet är negativt i alla scenarion även om en lägre 

investeringskostnad gynnar investeringen. Lönsamheten påverkas istället mest av elpriset och 

för att med utbyggd kärnkraft nå ett positivt nettonuvärde krävs ett pris på 60 öre per kWh. 

Dagens elpriser ligger mycket lägre än så, runt 30 öre per kWh, och ger stor förlust. Den 

landbaserade vindkraften ger positivt nettonuvärde redan vid 40 öre per kWh och är 

ekonomiskt försvarbar vid högre elpris. Den havsbaserade vindkraften kräver ett elpris på 60 

öre per kWh för att få ett positivt nettonuvärde, vilket påminner om situationen för 

kärnkraften.  
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6 Slutsatser 

Rapportens utgångsläge har varit att undersöka huruvida det inom den närmaste framtiden är 

rimligt eller möjligt att utfasa Forsmarks kärnkraftverk ur ett regionalt teknoekonomiskt 

perspektiv. Genom att undersöka den nationella elproduktionen går det att dra slutsatser om 

huruvida den totala produktionen inom Sveriges gränser räcker för att tillfredsställa 

elbalansen i systemet, d.v.s. om det är tekniskt möjligt att ersätta Forsmark med vindkraft. 

Slutsatsen är att detta är fullt möjligt genom att vindkraftens fluktuationer kan kompenseras 

av vattenkraften och att baskraften av kärnkraft och vattenkraft, med hjälp av 

biobränslekraften, kan hantera efterfrågesituationen även vid tillfällen med väldigt låg 

vindkraftsproduktion och att det i extremfallen behöver kompenseras med hjälp av endast en 

begränsad mängd gaskraft.  

 

För att undersöka huruvida den regionala balansen kan upprätthållas analyserades möjligheten 

för det svenska stamnätet att hantera överföringar mellan de fyra elområden som finns i 

Sverige. Slutsatser kunde dras om att stamnätets snitt 2 mellan norra och mellersta Sverige 

och snitt 4 mellan mellersta och södra Sverige blir överlastat vid flertalet tillfällen med 

utbyggnaden av vindkraft installerad.  

 

I känslighetsanalysen undersöktes utbyggnad av stamnätet. Genom att låta den under 2015 

färdigbyggda Sydvästlänken tas i bruk kunde överbelastningar på snitt 4 undvikas i stort sett 

helt. snitt 2 överbelastades dock ofta och för att den regionala balansen ska kunna 

upprätthållas behövs ungefär 1500 MW överföringskapacitet installeras i snitt 2 för att 

säkerställa korrekt leverans av effekt. Den regionala balansen kan med andra ord upprätthållas 

om en utbyggnad av stamnätet genomförs. I dagsläget fins dock inte tillräcklig 

överföringskapacitet tillgänglig.  

 

Det kanske största problemet som utbyggnationen av vindkraften möter är den dåliga 

lönsamheten i nyinvesteringar. Elpriset är i dag för lågt för att skapa investeringsvilja och 

detta gör att utbyggnaden av vindkraften troligtvis inte kan motsvara utbyggnaden som krävs 

för att Forsmark ska ersättas. Med Ringhals två minsta reaktorer, enligt Vattenfalls beslut, 

stängda under 2018 och Forsmark utfasat skulle dock en situation med högre elpriser kunna 

uppstå vilket skulle göra investeringar i vindkraften mer intressant. Det är svårt att veta och 

fler studier om elprisets förändring skulle behövas för att ligga till grund för 

investeringsbeslut. I dagsläget är det dock inte ekonomiskt försvarbart att ersätta Forsmark 

med nybyggd vindkraft.  
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7 Framtida arbete 

För att bättre ge en bild över möjligheterna och svårigheterna med att förändra det svenska 

elsystemet föreslås följande vidare studier för att förbättra resultatet och tillförlitligheten. 

7.1 Beräkna på elpris och elcertifikat 

Rapportens mål har varit att undersöka ifall det är teknoekonomiskt lönsamt att ersätta 

Forsmarks kärnkraftverk med vindkraft. Lönsamheten har beräknats med en modell utifrån 

rådande läge på elmarknaden och har endast i känslighetsanalysen beräknats med hänsyn till 

förändring av elpriset. Ett högre elpris skulle göra investeringar i olika kraftslag mer lönsamt 

vilket skulle bidra till en större och snabbare utbyggnad. Genom att i en framtida rapport 

modellera vad elpriset skulle bli med den stora utbyggnaden av vindkraften skulle eventuella 

incitament för utbyggnaden tydliggöras.  

 

Med en högre mängd vindkraft utbyggt skulle de utdelade elcertifikaten få ett annat värde, 

vilket skulle kunna påverka incitamenten att investera i vindkraften. Utan incitamenten från 

elcertifikaten gick det att se i känslighetsanalysen att nettonuvärdet för investeringarna i 

vindkraft gick ner med betydande storlek. Genom att studera vidare hur mängden vindkraft i 

systemet skulle påverka elcertifikaten går det att tydliggöra viljan att investera i vindkraft i 

framtiden.  

7.2 Var ska vindkraften placeras 

I denna rapport har antagits att vindkraften ska placeras ut i enlighet med hur vindkraften är 

utplacerad i dagsläget. Denna fördelning är väldigt förenklad för att få en modell som är lätt 

att använda och som ger varierade produktionsvärden. Som diskuterats i modellen tas dock 

inte hänsyn till de platser som finns prospekterade och redo för att bebyggas och detta är en 

brist i modellen. Genom vidare studier av placeringen av vindkraften kan problematik med 

stamnätet och elområden eventuellt undvikas och detta bör behandlas i vidare studier.  

7.3 Utöka modellen för att inkludera export 

Eftersom modellen i denna rapport är utvecklad utan hänsyn till export, då detta bygger på 

tillgång och efterfrågan i elsystemet, så finns potential i att utveckla modellen för att ta 

hänsyn till detta. Detta skulle ge andra påfrestningar på elsystemet och stamnätet och metoder 

för att analysera korrelationen mellan vindkraft i Sverige och övriga norra Europa behöver 

utvecklas. 

7.4 Tillrinning  

Genom att vattenkraften bidrar med största reglerstyrkan i elsystemet kan det vara av fördel 

att modellera en mer avancerad beräkning av påverkan på vattendomar, vattenflöden och djur 

eller miljö som följer av att vattenkraften producerar el mycket mer oregelbundet. Orsakar 

vindkraftsutbyggnaden i värsta fall att vattenkraftens dammar blir överfulla och behöver spilla 

vatten eller blir tomma och inte kan bidra med elektricitet så blir en planering av produktionen 

allt viktigare. Över ett år blir produktionen från vattenkraften densamma i modellen men med 

en annan fördelning över året kan tillrinningen orsaka problematik och detta bör analyseras 

vidare i fortsatta studier.  
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9 Bilagor 

I denna del av rapporten har alla nämna bilagor bifogats. 

9.1 Bilaga 1 - Vattenproduktion veckovis för olika år 
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9.2 Bilaga 2 – Parametrar ändrade i känslighetsanalys

Scenario Elpris Elcertifikat Kalkylränta Investeringskostnad 

Effektgrad 

land Effektgrad hav 

Kärnkraft 

Produktionskostnad 

Scenario Bas 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 1 - Lägre elcertifikat 0.30 kr 0.08 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 2 - Högre elcertifikat 0.30 kr 0.20 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 3 - Lägre effektgrad 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.28 0.37 0.22 

Scenario 4 - Högre effektgrad 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.38 0.47 0.22 

Scenario 8 - Lägre bränslepris 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.19 

Scenario 7 - Högre bränslepris 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.25 

Scenario 9 - Lägre kalkylränta 0.30 kr 0.14 kr 0.04 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 10 - Högre 

kalkylränta 0.30 kr 0.14 kr 0.08 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 11 - Högre 

kalkylränta 0.30 kr 0.14 kr 0.1 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

        

Scenario Bas 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 12 - Låg 

investeringskostnad 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Låg 0.33 0.42 0.22 

Scenario 13 - Hög 

investeringskostnad 0.30 kr 0.14 kr 0.06 Hög 0.33 0.42 0.22 

Scenario 14 – Lägre elpris 0.20 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 15 – Högre elpris 0.40 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 16 – Högre elpris 0.50 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 17 – Högre elpris 0.60 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 

Scenario 18 – Högre elpris 0.70 kr 0.14 kr 0.06 Förväntad 0.33 0.42 0.22 
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