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Frågor

• Hur mycket kommer Sveriges el- och energibehov att öka i 

framtiden?

• Hur stor andel är vindkraft idag och hur snabbt kan den byggas 

ut?

• Är kärnkraften en övergångslösning eller tillhör den framtiden?

• Kan solenergi bli lika stort i Sverige som i andra länder?

• Vad spelar bioenergi och kraftvärme för roll?

• Hur skall vi se på planerbar energi kontra efterfrågeflexibilitet?



Vad är ett hållbart energisystem? 

Energipolitikens grundpelare



Vad gör vi för framtidsbilder? 
Fyra framtider

100 procent förnybart

Hållbar elektrifiering 

Priser
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• Fjärrvärme
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inom 
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- Utforskande? 

- Prediktiva? 

- Måluppfyllande?



Slutlig energianvändning inom olika sektorer, 
TWh
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Dagens energisystem är under förändring

Elektrifiering ersätter 

fossila bränslen i 

industri och 

transportsektorn



Omställning av energisystemet med bland 
annat elektrifiering 



Energi i ett historiskt perspektiv

Striden om 

Vindelälven
Världskrig

Koldioxidskatt

Fjärrvärmeutbyggnad

Kärnkraftsutbyggnad

Oljekris/

Energikris

Ökad BNP inte längre lika med 

ökad energianvändning



Elcertifikat-

systemet

Kärnkraftsomröstning Beslut om att ta bort avvecklingsbeslut kärnkraft

Politisk diskussion om skydd av elkunder + nya 

skatter på elproduktion

Energikommission med skydd av 

producenter: Höjda skatter för elkunder 

samt borttagna skatter på producenter

(O1, O2, R1 och R2 beslut) 

Pandemi med konsekvenser av störda 

globala marknader

Invasion av Ukraina med stora 

störningar i Energisystem 

Sammankoppling av Norden
Utlandsförbindelser 

utanför Norden

Avreglering av 

elmarknaden

Vi blir ett exportland av el



Har inget hänt sedan 70-talet?



Ett större skifte har dock skett i energibärare



Industrisektorn



Bostäder och servicesektorn



Fjärrvärme



Slutlig energianvändning i transportsektorn, 
inrikes, fr.o.m. 1970, TWh
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Kortsiktig prognos: 
Fortsatt stark utbyggnad av förnybart

• Solkraft: 1 → 3,8 TWh 2025

• Vindkraft: 27 → 50 TWh 2025

• Export: 25 →46 TWh



Kortsiktig prognos: 
Mycket mer elbilar, mycket mindre petroleum

• Förändring av fordonsflottan

• Ändrade körmönster

• Reduktionsplikten: 16 -> 29 

TWh (pausad  2023)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2020 2021 2022 2023 2024 2025

TW
h

Biodrivmedel Fossil bensin Fossil diesel Eldningsolja 1

Eldningsolja 2-6 El Fossilt flygbränsle Naturgas

Bensin och diesel 56 TWh 2020 → 36 TWh 2024 (ersätts av biobränslen och el)



Kortsiktig prognos: 
Elektrifieringen i industrin börjar synas?

• Energianvändning: 136 -> 142 

TWh

• El: effektivisering och nya 

projekt samtidigt.

• Om tillstånd för större 

nyetableringar godkänns: +8 

TWh elanvändning till 2025

• Naturgas går kräftgång



På lång sikt: En stark elektrifieringsstrend



Elanvändning fördelad per elområde 2050
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Råder det brist på Energi? 

När och var vi använder energi 

kommer att vara framtidens fråga. 

I viss mån är den redan det men 

frågan är när det blir den 

viktigaste frågan? 



Finns många alternativ till rimliga kostnader

+ 100 TWh potential för 

landbaserad, 

havsbaserad och 

kärnkraft

- Varierande intäkt! 



Generella

Drivkrafter

Elektrifiering, flexibilitet, nylokalisering, 
nyinvestering, teknikutveckling, elnät

Vad påverkar en viss 
utbyggnad? 



Vad innebär 100 TWh vindkraft?

4 500 
verk

Dagens teknik Utbyggnad just nu Bästa teknik på 
marknaden idag

4 MW 6 -7 
MW

15 MW

1 500
verk

8 000 
verk

Typiskt verk 
2010

17 000 
verk

2 MW

Typiskt verk 
2005

62 000 
verk

0,85 MW
~0,4 MW

Typiskt verk 
1995

200 000 
verk

Ej möjligt att bygga i skogslandskap
Havsbaserat

Framtiden?

20 - 30
MW

700 
verk



Kärnkraft 

• 6 reaktorer idag med 60 års livslängd år 2040 – 2045

• Möjlighet att förlänga till + 80 år? → Dagens kärnkraft står sig 

länge…

• Idag cirka 50 TWh samt viktig för stabilitet osv

• 6 av 12 reaktorer kvar men 75 % av effekt och produktion 

• Lagen begränsar antal och plats 

• Vad händer om många länder vill bygga? 



Kraftvärme och fjärrvärme

- Effektivt nyttjande av bränsle 

- Finns lokalt 

- Kan öka marginellt

- Konkurrens om biobränsle i framtiden 

samt hållbarhetsdiskussioner



Vintervecka Sommarvecka 

Variabel kraft och flexibilitetsbehov

+ 30 GW

+ 15 GW

Dagar med låg vindkraftsprodutkion

Dagar med stor överproduktion



Vad är flexibilitet i vidare bemärkelse?

• Frekvensreglering (50 Hz)

• Inom en timme (balans)

• Mellan timmar

• Mellan dygn

• Mellan veckor

• Säsongsvariation

• Årsvariation 

Efterfrågeflexibilitet

Efterfrågeflexibilitet inkl vätgas i ex stålindustrin

Mer strukturella förändringar på efterfrågesidan

+ Flexibilitet kan 

användas för att 

lösa viss 

kapacitetsbrist i 

nätet



Behövs flexibilitet eller medger flexibilitet ett 
annat system?  



Planerbart kontra flexibilitet? 

• Vad är planerbart – reglerbart – variabelt? 

• Digitalisering och DC?

• Vätgaslager och batterier? 

• Måste elanvändningen vara helt oelastisk? 



Hur uppstår effekttoppar?



Frågor?

• Hur mycket kommer Sveriges el- och energibehov att öka i 

framtiden?

• Hur stor andel är vindkraft idag och hur snabbt kan den byggas 

ut?

• Är kärnkraften en övergångslösning eller tillhör den framtiden?

• Kan solenergi bli lika stort i Sverige som i andra länder?

• Vad spelar bioenergi och kraftvärme för roll?

• Hur skall vi se på planerbar energi kontra efterfrågeflexibilitet?


