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Vision för Sverige:  
 

Ett hållbart elsystem bortom 
2030 som ger effektiv och trygg 

elförsörjning med 
konkurrenskraftiga priser 

Vägval el (2014 – 2016) 



Genomförande 

Mål 

Upplysta 
beslutsfattare  
Energikommissionen 

Genomförande 

Elbehov 
Tillförsel 
Distribution 
Klimat och miljö 
Samhällsekonomi och 
elmarknad 

Syntes 

Vägval 
Rekommendationer 



Vägval el – syfte  

Projektet ska på ett objektivt sätt 
analysera det nordeuropeiska elsystemet 
med fokus på Sverige för perioden 2030 
till 2050. 



Mål för Vägval el 

Ökad kunskap hos politiker och samhället i stort om 
konsekvenser av olika vägval för elsystemets utveckling. 
 
En informerad energipolitik för ett hållbart elsystem som ger 
effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser. 



Projektets organisation 



Vägval el 



Vägval el - delprojekt 

Syntes 
Lanseras 14 juni  

Elanvändning 

Elproduktion 
Eldistribution 

Klimat och miljö 
lanseras 19 april Samhällsekonomi  

och elmarknad 
 lanseras 19 maj 

Styrgruppens analys 

Lanserades 
12 januari 

Lanserades  
28 januari 

Lanserades 
25 februari 



Förändrade förutsättningar 

• Det röda fältet motsvarar cirka 1000 TWh.  
• Om mellanskillnaden mellan befintlig och ny kraft är 200 SEK/MWh, motsvarar det 200 

miljarder kronor.  

Översiktlig beräkning av effekterna av förtida stängd kärnkraft 
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Övrig kraft, dagens nivå Kärnkraft Skillnad mellan snabb stängning och fortsatt drift av kärnkraftverk



Framtidens elanvändning 
12 januari 2016 



Viktiga utgångspunkter för Sverige 

El är en effektiv 
energibärare med stor 
flexibilitet. 

Koldioxidneutral el 
möjliggör minskade 
utsläpp. 

El omvandlas till 
produkter, tjänster och 
komfort. 

Sverige har råvaror som 
kräver energi vid 
bearbetning. 

Fokus på 
energieffektivisering inom 
alla delar av samhället.  



Elanvändningens utveckling fram till idag 

• Relativt konstant elanvändning de senaste 25 åren 
• Ökade dessförinnan med 4-5 procent per år från 60 TWh 1970 
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Industri Transporter Bostäder och service Övrig elanvändning

Utbyggnad av 
kärnkraft 

Kraftig ökning under 80-talet 

Elvärme premierades 

Ökad produktion i 
basindustrin 



Elanvändningens utveckling fram till idag 

• 130 TWh år 2013 och 125 TWh år 2014 
• Elanvändningen  koncentrerad till södra Sverige 
• Varierar över året och i sektorerna: industri, bostäder och service 

samt transporter 
 

 



Faktorer som har störst betydelse för 
elanvändningens utveckling: 

Befolkningsutveckling Ekonomisk utveckling 

Teknikutveckling Politiska beslut och 
styrmedel 



Företeelsers påverkan på elanvändningen 

Ökad befolkning med en 
miljon personer 
Ökar 8 – 11 TWh 

Storskalig CCS 
Ökar 2 – 5 TWh 

Fullständig elektrifiering 
av transportsektorn 
Ökar cirka 13 TWh 

Total elektrifiering av 
stålindustrin 
Ökar 15 – 20 TWh 

Utfasning av all mekanisk 
massaproduktion 
Minskar cirka 10 TWh 

Storskalig etablering av 
datacenterverksamhet 
Ökar 6 – 10 TWh 

Fotograf: Per-Erik Adamsson 



Elanvändningen bortom 2030 

Bostäder 
och service 
• 71 TWh 2013 

 
• 65 – 85 TWh 

Industri 
 
• 51 TWh 2013 

 
• 50- 60 TWh 

Transporter 
 
• 3 TWh 2013 

 
• 10 – 16 TWh 

Övrigt 
 
• 4 TWh 2013 

 
• 3 - 4 TWh 

Exkl.  förluster. 



Effektbehovet bortom 2030 

Potentialen för efterfrågeflexibilitet uppskattas till 3000 – 4500 MW.  

Fotograf: Per-Erik Adamsson 

Som energin 
(Värmemarknaden kan 
ge minskad effekt 
under vintern)  

Ökade dygns-
variationer 

Som energin 

• hälften inom industrin  
• hälften inom bostadssektorn 

 
Ej uthållig under längre 
tidsperioder. 



Slutsatser & observationer (urval) 

• Viktigt att utgå från vilket samhälle vi önskar ha! 
 
 
 

• Planera för att möjliggöra en ökad elanvändning  
– ger många positiva effekter för samhället, ex; ökad energi-

effektivisering, ökad sysselsättning, minskad klimatpåverkan, 
ökad tillväxt mm. 



Så produceras framtiden el 
28 januari 2016 



Antaganden tidshorisont 2030-2050 

Fossilfritt 

Energidimensionerat 
system 

Användarflexibilitet 
10% av toppeffekt.  



Systemperspektiv 

 
 

Överföringskapacitet inom landet. 

Export/import 

Flexibel användning 

Lagringsteknik 

Gasturbiner eller liknande flexibel produktion 

”Grundsystem” ”Tilläggsystem” 



Sveriges elproduktion 

Elproduktion 2015 ca 160 TWh 
(prel). 

Installerad effekt, cirka 40 GW. 

Källa: Svensk Energi, Svk, Energimyndigheten. 

Sommar 

Vinter 



4 systemalternativ (160 TWh) 

(TWh) 



Översikt effektbalans 

Idag  (GW) 

Installerad 
effekt:  

40 

Tillgänglig 
effekt 

30 

Toppeffekt 27 

Sommar 10 



Observationer ”Mer sol och vind” 

• Levererar låg tillgänglig effekt.  

• Bör vi vara självförsörjande på 
effekt? 

• Utmaning för en ”Energy only” 
marknad.  

• Kräver betydande tilläggsystem 
men går att genomföra. 

Sol & 
Vind 

Import / Export 

Överföringskapacitet 
inom landet 

Flexibel användning, 
”smarta nät” 

Lagringsteknik 

Gasturbiner eller 
liknande flexibel 
produktion.  



Observationer ”Mer biokraft” 

• Självförsörjande på energi och 
effekt. 

• Ökad samverkan mellan el- och 
fjärrvärmesystemen. 

• Produktionen sker nära 
förbrukningen.  

• Konkurrens om bioråvaran. 

• Hållbarhetsaspekter.   
Biokraft 

Utveckling och 
demonstration av 
ny teknik. 

Samverkan el och 
fjärrvärme. 

Konvertering av 
elvärme. 

Utveckling av 
skogsindustrin för 
mer biobränslen. 



Observationer ”Ny kärnkraft” 

• Likt det system vi har idag.  

• Följ den tekniska 
utvecklingen 
internationellt.  

Ny 
kärnkraft 

Följ teknik-
utveckling 
och forskning. 

Säkerställ 
erforderlig 
kompetens. 

Följ 
kostnads-
utveckling. 



Observationer ”Mer vattenkraft” 

• Självförsörjande på energi och 
effekt.  

• Kan uppnå en hög inhemsk 
leveranssäkerhet. 

• Ett stort beslut då det innebär 
en utbyggnad av hittills 
skyddade älvar och vattendrag.  

Vattenkraft 

Överförings-
kapacitet inom 
landet,  
från norr till 
söder. 

Export/import 
– torrår/våtår. 



Observation om ekonomi: 

Produktionskostnader, ej tilläggssystem! 

Det är inte bara en fråga 
om vilket produktions-
system som är mest 
kostnadseffektivt, utan 
snarare hur stora 
kostnaderna är för 
tilläggssystemen.  

160 TWh/år 



Slutsatser:  

Det finns förutsättningar för fortsatt fossilfri kraftproduktion i ett 2050-
perspektiv, även med en ökad elanvändning. 

Vi har ett fungerande system som kan ge oss en omställningsperiod  
på 25 år. En snabb omställning blir onödigt kostsam.  

Sverige har ett av världens bästa elsystem med begränsad klimatpåverkan. 

Men det finns stora utmaningar som måste lösas.  



Arbetsgruppen eldistribution och transmission 
Seminarium 25 februari 2016 
 
 

Hur ser framtidens elnät ut? 



Klimat och miljö 
19 april 2016 



Samhällsekonomi och elmarknad 
19 maj, 2016 



Vägval - syntes 

1. Ska vi vara självförsörjande på effekt inom landet? 

2. Hur detaljerat ska politikerna styra marknaden? 

Ett annat mycket viktigt vägval som har aktualiserats  
under senaste året är hur snabbt omställningen ska 
ske. 

Övergripande fråga: Hur kan Sveriges elsystem bäst 
bidra till global omställning och samtidigt stötta 
svensk konkurrenskraft?  



Grundförutsättningar för elsystemet 

1. Minst dagens leveranssäkerhet. 

2. Fossilfri elproduktion.  

3. Samhällsekonomisk kostnadseffektivitet. 

Klimat & miljö 

Konkurrenskraft 

Investerings- 
klimat 

Försörjnings- 
trygghet 

Målsättningarna med Vägval el 



Följ Vägval el  

• www.iva.se/vagval-el  
• Nyhetsbrev 
• @IVA_Energi 
• #vägvalel 

 
                      
 

http://www.iva.se/vagval-el


Tack! 
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