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Sverige – ingenjörslandet 
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Tar sig an elektrifieringen av landet 
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Önskan om en ny energivärld 

4 

Energiöverenskommelsen 2016 

http://www.google.se/url?url=http://www.tel-tek.no/fagmiljoeer/energi-og-miljoe/bioenergi-og-ccs&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiHwLLdsZHSAhVLIMAKHY2zA9IQwW4ILDAL&usg=AFQjCNGHEz6AMeawRsqIRb54SjjfFLMuFA


  

0
10
20
30
40
50
60
70

Produktionskostnad

Skatter/avgifter

Subventioner

Total kostnad

26 öre/KWh 
Genomsnittligt 
elspotpris 2016 

Terminspriser 2010-2016; Källa: Sweco, EK 

Går omställningen i otakt? 



Sverige har ett kraftsystem i världsklass 
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 Optimal mix och geografisk spridning av 
kompletterande kraftslag som 
balanserar varandra. 
 

 Goda marginaler säkrar försörjnings-
trygghet och exportmöjligheter. 
 

 Produktion med unikt låga klimatutsläpp. 
 

 Långsiktiga och rationella investeringar 
tryggar ett konkurrenskraftigt pris. 
 

 Systemtjänster som håller elsystemet i 
balans och är en naturlig integrerad del 
av systemet. 

 



Stabil el främjar utveckling och tillväxt 

 Samhället och industrin går mot en allt högre grad av digitalisering med 

”Internet of Things” och hela samhällsfunktioner uppkopplade i 

molnet. Exempel: Självkörande bilar. 

 Storskalig elektrifiering viktig pusselbit för att minska klimatutsläppen. 

  Men elkvaliteten blir sämre 
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 Frekvenskvalitet 2001-2015 
Nätfrekvensens avvikelse från 50 Hz i minuter per vecka (delta f +/- 0,1 Hz) 

Frekvensavvikelse beror på obalans mellan produktion och förbrukning 



Systemtjänster förutsättning för hög elkvalitet 
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Marginalerna minskar 

 Systemtjänster och svängmassa har alltid 
behövts för kraftsystemets stabilitet 

 Har funnits i överflöd och därför inte 
betingat något värde 

 Ökande andel icke-synkron och 
väderberoende produktion gör systemet 
instabilt 
 Till 2020 går vi från 10 till 6 reaktorer 
 20 TWh förnybart till 2020 
 18 TWh förnybart 2020-2030 
 Nya utlandsförbindelser 

 Tillräcklig mängd systemtjänster måste 
säkras både på kort och lång sikt 
 Kravställning på produktion 
 Nya marknader/ersättningsmodeller 

17-44 GWs 32-55 GWs

0-4 GWs 0-5 GWs

1-3 GWs 1-5 GWs

38-68 GWs 3-14 GWs

7-23 GWs 8-24 GWs

1-16 GWs 1-16 GWs

6-27 GWs 5-28 GWs

3-11 GWs 3-12 GWs6-23 GWs 5-23 GWs

3-8 GWs 3-9 GWs

3-14 GWs 3-14 GWs

SE1

SE2

SE3

SE4

FIN

DK1

DK2

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

”Med ökande andel förnybar, men icke planerbar och 
väderberoende produktion, ökar kraven på reglerförmåga hos den 
reseterande delen av produktionsapparaten, vilken troligen innebär 
att priset på reglerkraft, tröghet och andra systemtjänster kommer 
att gå upp.” 
                       IVA Vägval El 



Vem ska betala för el av hög kvalitet? 
En
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Effektreserv
Systemtjänster

Gårdagens marknad

En
er

gi
Effektreserv
Systemtjänster

Dagens marknad
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Kapacitet

Systemtjänster

Framtidens marknad

Korrigering av
överutbud bidrar till 

viss höjning av
energipriset

Ökat värde av
flexibilitet höjer

värdet på intradag
och balans-
marknader

Ökade inslag av
kapacitets-
betalningar

Ökat värde för
existerande

systemtjänster och 
nya “marknader”

Investeringar baserat på  
förväntningar om energipriset 

Investeringar baserat på stöd- 
system till förnybar produktion 

Investeringar baserat på nytta  
i kraftsystemet? 
 Avropbar kraft (kapacitet) 
 Flexibilitet (reglerkraft) 
 Systemnytta (systemtjänster) 



Potentiella betalningsmodeller 
 
Systemcertifikat 
 Krav på att alla kraftslag måste 

tillhandahålla viss nivå av system-
tjänster 

 Om du inte kan det får du köpa 
motsvarande systemcertifikat på 
marknaden 
 

Elkvalitetsavgift 
 Slutanvändaren får betala en avgift som 

säkrar tillräcklig mängd systemtjänster i 
kraftsystemet 

 Kan kanske göras frivillig om systemet 
kan hantera det 
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Tröghet 

Källa: IVA 



 Ingen sol 
 Ingen vind 
 Inga problem 
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