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Sverige står inför en omfattande energiomställning. Efterfrågan på el 
väntas öka kraftigt, vilket enligt gällande planer främst ska mötas med 
utbyggd vindkraft. Parallellt fortsätter internationaliseringen av elmark-
naden, och en europeisk omställning mot fossilfri el i skuggan av det 
pågående kriget i öster. Både själva omställningen och det nya elsys-
temets särdrag innebär en rad utmaningar för politiken, företagen och 
svensk ekonomi.

I rapporten Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen ges en kart-
läggning av det svenska elsystemet och förslag på åtgärder som kan 
säkerställa framtidens elförsörjning.

Rapporten är författad av Lars Bergman, professor emeritus och tidigare 
rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.
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Frågor om energiförsörjning står i centrum för svensk samhällsdebatt på ett sätt 
som de inte gjort under hela min livstid. Energifrågor har framträdande plats i 
diskussioner om privatekonomi, om den geopolitiska spelplanen, och om omställning 
mot hållbar utveckling. Leveranssäkerhet och elpriser har avgörande betydelse för 
svenska företags konkurrenskraft, och därigenom för vårt välstånd.

Sedan några år pågår en stor omställning av den svenska elproduktionen med stora 
utmaningar för den framtida elförsörjningen. Sverige står här inför en rad viktiga 
energipolitiska överväganden som kommer behöva hanteras med första prioritet av 
den regering som tillträder efter valet i september detta år.

Som ett led i Entreprenörskapsforums forskningsarbete om svensk konkurrens-
kraft har vi uppdragit åt Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid 
Handelshögskolan i Stockholm, att analysera den svenska elförsörjningen och dess 
utmaningar. I rapporten presenteras även fyra framtida scenarier för hur svensk 
elförsörjning kan komma att utvecklas beroende på politiska vägval.  

Rapportförfattaren ansvarar själv för analysen samt de slutsatser och förslag 
som presenteras i rapporten. Analys och slutsatser delas inte nödvändigtvis av 
Entreprenörskapsforum. 

Jag önskar dig en trevlig läsning!

Stockholm i augusti 2022

Anders Broström
vd Entreprenörskapsforum och docent Kungliga tekniska högskolan 
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Sammanfattning
Från 1990 fram till åren kring 2020 var den årliga elanvändningen i Sverige cirka 
140 TWh. Samtidigt dominerades elproduktionen av vattenkraft och kärnkraft. Det 
var en kombination av kraftslag som gjorde att leveranssäkerheten i elproduktionen 
var hög. Med något enstaka undantag berodde avbrott i elleveranserna på problem 
i elnätet, inte i elproduktionen.

Sedan några år pågår emellertid en stor omställning av den svenska elproduktionen, 
med betydande konsekvenser både för elnätet och elmarknadens organisering. Således 
planeras en mycket omfattande utbyggnad av vindkraft och en del solkraft samtidigt 
som elanvändningen väntas öka kraftigt och de kvarvarande kärnkraftverken fasas 
ut. Parallellt fortsätter den redan omfattade internationaliseringen av elmarknaden.
Omställningen förutsätter mycket stora investeringar i såväl elproduktion som elnät 
och den leder till ett elsystem med en stor andel väderberoende elproduktion. Både 
själva omställningen och det ”nya” elsystemets särdrag innebär en rad utmaningar för 
politiken och elmarknadens alla aktörer. De fyra mest krävande och betydelsefulla 
av dessa utmaningar rör:

1. Elproduktionens framtida leveranssäkerhet

2. Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft

3. Fördelningseffekter och politiska dilemman på en internationaliserad elmarknad

4. Anpassningen av elnätens kapacitet till nya flöden av el

Analysen som redovisas i denna rapport leder till följande slutsatser:

• • Vindkraftsproduktionens kortsiktiga variationer gör att det behövs både 
större flexibilitet i elanvändningen och utbyggnad av så kallad planerbar 
kraftproduktion för att säkerställa fortsatt hög leveranssäkerhet. Men för 
att investeringar i planerbar kraftproduktion ska komma till stånd krävs att 
någon form av prissättning av tillgänglig kapacitet (”effekt”) införs.

• • Såväl en utdragen och osäker tillståndsprocess som vindkraftverkens 
”kannibalisering” på varandras intäkter hotar den planerade utbyggnaden 
av vindkraft. Politiken kan inte göra något åt de vindförhållanden som ger 
upphov till ”kannibaliseringen” men väl åt tillståndsprocessen.



8 FYRA UTMANINGAR I DEN SVENSKA ELFÖRSÖRJNINGEN

KAPITEL X SAMMANFATTNING

• • Internationaliseringen av elmarknaden i förening med de dramatiskt höjda 
elpriserna i Tyskland under 2022 har delat upp den svenska elmarknaden i 
en nordlig del med låga elpriser och en sydlig del med höga, ibland mycket 
höga, elpriser. Detta kan komma att driva politiken till ett val mellan ”rättvis” 
inkomstfördelning och kostnadstrogna priser på el.

• • Omställningen innebär att elproduktionen och elanvändningen dels ökar, dels 
får en annan geografisk fördelning, vilket leder till stora krav på investeringar 
i elnätet. För att dessa investeringar ska komma till stånd är det angeläget 
med en förändring av den ”intäktsreglering” som påverkar den förväntade 
avkastningen på sådana investeringar.

Den enskilt viktigaste politiska åtgärden för att säkerställa omställningen till ett 
nytt leveranssäkert elsystem är dock att göra tillståndsprocessen vid investeringar i 
kraftverk och elnät snabbare och mer förutsägbar. Detta förutsätter en översyn av 
miljöbalken och, inte minst, hur denna i praktiken tillämpas.
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KAPITEL 1

Bakgrund och syfte
Det svenska näringslivets, särskilt basindustrins, internationella konkurrenskraft 
gynnades länge av god tillgång på vattenkraft och med tiden en kombination av vat-
tenkraft och kärnkraft. Eftersom den svenska elmarknaden i huvudsak var inhemsk 
ledde det stora utbudet till låga elpriser, särskilt i internationell jämförelse. Men 
sedan ett drygt decennium håller den svenska elförsörjningen på att förändras i 
grunden. Detta kommer att leda till mer kortsiktigt varierande priser på el. Men 
också till ökad risk för bristande tillgång på el under vissa perioder liksom svårighe-
ter att ansluta nya eller växande verksamheter till elnätet.

Den väsentliga orsaken till dessa förändringar är den omfattande utbyggnad av 
(väderberoende) vindkraft som är på gång och som planeras fortsätta i stor skala. 
Denna har sin grund i målet om en framtida elproduktion helt baserad på förnybara 
energikällor, men beror också på vindkraftens allt lägre kostnader och förväntning-
ar om kraftigt ökad elanvändning i framtiden. Samtidigt kommer de återstående 
kärnkraftverken att fasas ut inom ett par decennier. Andra faktorer som förändrar 
priser och tillgång på el är internationaliseringen av elmarknaden och bristande 
kapacitet i väsentliga delar av elnätet.

Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera konsekvenserna av fyra stora 
utmaningar som den beskrivna omställningen av den svenska elförsörjningen fram 
till 2050 står inför. Närmare bestämt rör det sig om:

1. Elproduktionens framtida leveranssäkerhet

2. Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft

3. Fördelningseffekter och politiska dilemman på en internationaliserad elmarknad

4. Anpassningen av elnätens kapacitet till nya flöden av el

Till syftet hör också att peka på åtgärder som kan underlätta eller eliminera de 
problem som dessa utmaningar medför. Fokus i rapporten är konsekvenserna för 
det svenska näringslivet, särskilt med avseende på elpriser och säker tillgång på 
el. Tidshorisonten är några decennier fram i tiden. Framställningen, som tar sin 
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utgångspunkt i den dagsaktuella situationen (senvåren 2022), bygger på aktuella 
forskningsrapporter och utredningar samt på offentlig statistik. 

Som bakgrund ges först en kort beskrivning av det svenska elsystemet och den 
elmarknad som Sverige är en integrerad del av, det vill säga det som med ett sam-
lingsnamn kallas ”den svenska elförsörjningen”.
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KAPITEL 2

Den svenska 
elförsörjningen

Omvandlingen av den svenska elförsörjningen hänger nära samman med hur de 
faktorer som driver efterfrågan på el kommer att utvecklas. Avsnittet inleds därför 
med en beskrivning av den svenska elanvändningen och förväntningarna om hur 
denna ska utvecklas under de närmaste decennierna.

2.1 Den svenska elanvändningen
Elanvändningen i Sverige ökade snabbt under de första decennierna efter andra 
världskriget. Ökningstakten var omkring fyra procent per år och speglade en snabb 
elektrifiering av det svenska samhället, till exempel ökad användning av elektriska 
maskiner, elektrifiering av järnvägen samt bättre belysning i bostäder och kommer-
siella lokaler liksom på allmänna platser. Den snabba ökningen fortsatte efter 1970, 
men drevs då av ökande användning av elvärme, en utveckling som i tiden sammanföll 
med utbyggnaden av kärnkraft och de låga elpriser som denna medförde (Figur 1). 

Figur 1. Den svenska elanvändningen 1970 – 2018. TWh/år

Källa: Energiläget i siffror, 2022. Energimyndigheten.
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Omkring 1990 stagnerade elanvändningen på nivån 140 TWh/år och har sedan dess 
legat på den nivån. Variationerna mellan enskilda år har främst berott på skillnader i 
temperatur och de därav följande variationerna i användning av el för uppvärmning. Den 
ökning av elanvändningen som ”borde” ha ägt rum till följd av den ekonomiska tillväxten 
kompenserades av att apparater för belysning och maskindrift blev allt effektivare.

När det gäller elanvändningens fördelning mellan sektorer framgår det av figur 1 att 
sektorn Bostäder och service med mera med tiden kommit att svara för en allt större 
andel av landets elanvändning och nu står för mer än hälften av denna. Samtidigt 
har industrins andel varit svagt krympande medan transportsektorns andel varit 
närmast försumbar.

Under senare år har det emellertid etablerats förväntningar om en kraftigt ökande 
elanvändning, särskilt i industrin och transportsektorn. För industrins del handlar 
det främst om mycket elkrävande anläggningar för framställning av vätgas för 
produktion av fossilfritt stål. Men det handlar också om framväxten av elkrävande 
datorhallar, det vill säga infrastrukturen för internetbaserade media och annan 
kommunikation. För transportsektorns del handlar det om en kraftigt ökande 
användning av eldrivna personbilar, bussar och med tiden lastbilar. Till en del även 
utbyggnad av järnvägen och av Stockholms tunnelbana.

Bedömningarna av hur mycket som elanvändningen kommer att öka varierar och 
tenderar att förändras snabbt. Dock har förändringarna hittills bara handlat om 
uppskrivningar av prognoserna. Flertalet bedömare tror att elanvändningen år 2050 
kommer att överstiga 200 TWh/år och vissa av dem menar att det kan röra sig om 
en fördubbling från dagens 140 TWh/år. Det finns också bedömare1 som räknar 
med att elanvändningen 2050 kommer att överstiga 300 TWh/år. 

Vidden mellan de olika prognoserna och dessas korta livslängd visar att osäkerheten 
är stor. Men tron på en snabbt ökande elanvändning styr målen för och planeringen 
av investeringar i ökad elproduktion och ökad kapacitet i elnäten. Den fortsatta 
framställningen bygger därför på antagandet att det kommer att ske en mycket 
betydande, men inte i siffror preciserad, ökning av den svenska elanvändningen 
under de närmaste decennierna.

2.2 Den stora omställningen
Som nämndes kan begreppet ”elförsörjning” ses som en övergripande beskrivning 
av det integrerade tekniska systemet för produktion och överföring av el, vanligen 
kallat ”elsystemet”, och de institutionella arrangemangen för handel med el, vanligen 

1. Se ”Efterfrågan på fossilfri el. Analys av ett högnivåscenario”. Rapport från projekt genomfört av 
Energiforsk & Profu. Energiföretagen. 21-04-23.
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kallade ”elmarknaden”. I detta avsnitt behandlas elsystemet och dess förväntade 
utveckling under de närmaste decennierna. Först diskuteras produktionen av el och 
sedan elnätet och elnätsverksamheten.

Den svenska elproduktionen
Under lång tid svarade vattenkraften för en dominerande del av den svenska 
elproduktionen. Eftersom de ingrepp i naturen som utbyggnaden av vattenkraften, 
särskilt vattenmagasinen, hade medfört med tiden glömdes kom detta att ses som ett inte 
bara kostnadseffektivt och leveranssäkert elsystem, utan även ett mycket miljövänligt 
sådant. Men med tiden kom miljöhänsyn att stoppa fortsatt utbyggnad av vattenkraft. 
Därför inleddes i början av 1970-talet en gradvis övergång till ett elproduktionssystem 
som dominerades av en kombination av vattenkraft och kärnkraft. 

Med alla kärnkraftverken i drift hade Sverige ett, från operativ synpunkt, först-
klassigt elproduktionssystem: Kärnkraften svarade för stabil produktion av så 
kallad baskraft, medan den flexibla vattenkraften kunde anpassas till efterfrågans 
kortsiktiga variationer. Med andra ord var leveranssäkerheten ständigt mycket 
hög. De fåtaliga avbrott i elleveranserna som skedde berodde nästan uteslutande 
på problem i elnätet. Emellertid blev kärnkraften med tiden politiskt kontroversiell, 
medan vindkraft började framstå som ett realistiskt alternativ till kärnkraft och 
fossilbaserad kraft.

Figur 2. Den svenska elproduktionen 1970 – 2018. TWh/år

Källa: Energiläget i siffror, 2022. Energimyndigheten.

Som framgår av figur 2 började man i början av 2000-talet bygga ut vindkraft 
och från cirka 2015 svarar vindkraften för en icke obetydlig andel av den svenska 
elproduktionen. I den nuvarande planeringen ska vindkraft och en del solkraft med 
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tiden inte bara ersätta en krympande produktion av kärnkraft utan också tillgo-
dose en kraftigt ökad efterfrågan på el. Beroende på hur mycket kärnkraft som 
finns kvar kring 2050 och hur mycket som elanvändningen då har ökat kommer 
andelen vindkraft i den svenska elproduktionen att uppgå till mellan hälften och 
två tredjedelar. 

I likhet med det hittillsvarande elproduktionssystemet är det framväxande systemet 
fossilfritt, men där slutar likheterna. Den avgörande skillnaden är att vind- och 
solkraft, till skillnad mot vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme, är icke-planerbara 
(intermittenta) kraftslag. Det betyder att det råder betydande osäkerhet om 
elproduktionssystemets momentana produktionsförmåga vid en given framtida 
tidpunkt.

För att balansera den varierande vind- och solkraftsproduktionen måste det 
i elsystemet också finnas flexibel produktion och/eller kortsiktig flexibilitet i 
elanvändningen för att en hög grad av leveranssäkerhet ska kunna säkerställas. 
Frågan om elsystemets framtida leveranssäkerhet är en av de fyra utmaningar som 
ska behandlas mer ingående längre fram i rapporten.

Elnätet och elnätsverksamheten
Elnätet binder samman kraftverken med de slutliga användarna av el. Från teknisk 
synpunkt är det ett integrerat system indelat i tre nivåer, definierade av den spänning 
vid vilken elen överförs och nätdelens geografiska utsträckning. På den översta nivån 
finns transmissionsnätet, som tidigare kallades stamnätet, där spänningsnivån är 
mellan 140 kV och 400 kV. Det sträcker sig över hela landet och omfattar också 
förbindelserna till Sveriges angränsande länder. På den lägsta nivån finns de lokala 
elnäten där spänningsnivån fram till den vanliga hushållskunden är 230 V. Mellan 
transmissionsnätet och de lokala näten finns regionnäten där spänningsnivån är 
mellan 30 kV och 130 kV.

Även om elnätet är en fysiskt integrerad helhet så är det organisatoriskt och från 
ägarsynpunkt uppdelat mellan cirka 170 företag. Vart och ett av dessa har legalt 
monopol (koncession) för ett område eller en linje, vilket har sin grund i att elnäts-
verksamhet är ett så kallat naturligt monopol. Med tilldelningen av koncessioner 
följer en av statsmakterna beslutad reglering av verksamheten. Denna har formen 
av en förhandsreglering av respektive elnätsföretags intäkter ”intäktsregleringen” 
under en fyraårig tillsynsperiod i sänder. Den myndighet som ansvarar för regle-
ringen av elnätsföretagen är Energimarknadsinspektionen.

De olika elnätsföretagen har olika roller i systemet och skiljer sig dramatiskt med 
avseende på storlek. Transmissionsnätet ägs och drivs av det statliga affärsverket 
Svenska kraftnät, medan flertalet lokala elnät ägs och drivs av medelstora eller 
små kommunala företag eller fristående ekonomiska föreningar. Elnäten i de större 
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städerna ägs och drivs dock av större elnätsföretag, främst Vattenfall Elnät, E.ON 
Elnät eller Ellevio. Dessa företag äger och driver också flera av regionnäten, speciellt 
de som länkar de stora städernas elnät till transmissionsnätet. 

Behovet av kapacitet i elnäten drivs självklart av hur mycket el som ska transporteras. 
Hur stor denna mängd är beror förstås på den totala elproduktionen och 
elanvändningen i landet. Men, givet den totala elproduktionen och elanvändningen, 
beror behovet av kapacitet i elnäten i hög grad på elproduktionens och elanvändningens 
geografiska fördelning och tidsmässiga variationer. Nedanstående figur, som är 
framställd av SCB och hämtad från Bergman-Diczfalusy (2020), illustrerar flödena i 
transmissionsnätet 2016, alltså innan kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals 
lades ned och andelen vindkraft blivit betydande.

Figur 3. Elproduktionens och elanvändningens regionala fördelning 2016

Källa: SCB och Bergman-Diczfalusy (2020).

Som framgår av figuren är de regionala obalanserna stora. Den dominerande bilden 
är att produktionsöverskott i norr överförs till mellersta och södra Sverige för att 
balansera de produktionsunderskott som finns där. Detta mönster har funnits länge 
och var det bärande motivet för att lokalisera kärnkraftverken till mellersta och 
södra Sverige. 
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Men den utveckling som skett efter 2016 har återigen ökat de regionala obalanserna. 
Nedläggningen av Barsebäck syns i underskottet i region ”Sydsverige”, medan den 
nyligen genomförda nedläggningen av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn har 
vänt överskotten i regionerna ”Västsverige” och ”Småland med öarna” till underskott. 

De ökande regionala obalanserna beror dock inte bara på minskad 
kärnkraftsproduktion. Ett annat viktigt skäl är att en stor del av utbyggnaden av 
vindkraft hittills skett i norra Sverige (det är också där som flera nya vindkraftsparker 
håller på att byggas eller planeras). Ett tredje skäl är att elanvändningen gradvis 
omfördelas mellan olika elnätsnivåer på ett sätt som ställer större krav på regional- 
och lokalnätens kapacitet. 

Således ställer såväl de elkrävande datorhallarna som de eldrivna fordonen krav 
på de lokala elnäten som dessa i många fall inte är dimensionerade för. Samtidigt 
ställer utbyggnaden av vindkraft stora krav på anslutning till elnätet, oftast till 
regionnäten. Sammantaget medför den förväntade utvecklingen av elproduktion 
och elanvändning mycket stora krav på investeringar i elnäten, särskilt i de regionnät 
som länkar de största städernas lokalnät till transmissionsnätet.

2.3 Elmarknaden
Grunden för dagens elmarknad lades med en ny ellag som trädde i kraft 1996. 
Dittills hade man betraktat elsystemet som ett vertikalt integrerat system bestående 
av produktion, transmission, distribution och handel. Systemet administrerades av 
företag med monopol eller monopolliknande ställning inom sin del av systemet. 

Den nya lagen innebar att man öppnade för konkurrens och fri prisbildning inom 
produktion och handel samtidigt som dessa verksamheter strikt separerades från 
nätverksamhet (transmission och distribution) vilka förblev reglerade regionala eller 
lokala monopol. Samtidigt fick det då nya affärsverket Svenska kraftnät ansvaret för 
att som systemoperatör balansera produktion och användning av el i realtid. 

En för elmarknadens utveckling mycket viktig del av den nya lagstiftningen var att 
marknadens alla aktörer gavs tillgång till elnätet på icke-diskriminerande villkor 
(s.k. Third Party Access, TPA). De producenter som också äger och driver delar av 
elnätet har efter denna reform alltså inte någon särställning när det gäller utnyttjandet 
av elnätet. Det är främst detta förhållande som har skapat förutsättningarna för 
effektiv konkurrens på elmarknaden.

Redan i början av 1990-talet hade en liknande elmarknadsreform genomförts i 
bland annat Norge. Efter den svenska elmarknadsreformen följde snart Finland och 
Danmark (och flera länder på kontinenten) efter. Då gränstarifferna för överföring 
av el mellan de nordiska länderna snart togs bort öppnades för en långtgående 
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integration av dessa länders elmarknader i partihandelsledet ”wholesale”.2 Den 
”Nordiska elmarknaden” hade därmed sett dagens ljus. Detta innebar bland annat 
att producenter, elhandlare och de största elkonsumenterna i de nordiska länderna 
kom att utnyttja en gemensam handelsplats för el, den så kallade dagen-föremark-
naden Elspot som organiserades av företaget Nord Pool. 

Den nordisk-baltiska elmarknaden och dess elområden
Med tiden vidgades den nordiska elmarknaden till att även omfatta de baltiska 
staterna. Den gemensamma nordisk-baltiska elmarknad som då skapades illustreras 
i nedanstående figur 4. Till detta kommer ett arrangemang, så kallad ”marknads-
koppling”, som möjliggör fri elhandel med Tyskland och i princip samtliga länder 
i Europa.

Figur 4. Den nordisk-baltiska elmarknaden och dess indelning i elområden 

Källa: Svenska kraftnät.

Figuren visar också marknadens uppdelning i elområden. Dessa är inte administra-
tivt bestämda områden, utan definierade av elnätets kapacitet i olika snitt.3 Under 

2. Detaljhandeln, på engelska ”retailing”, bygger på bilaterala kontrakt mellan elhandlare och 
elkunder (med undantag för de allra största) och skiljer sig mellan de olika länderna med en 
gemensam marknad för partihandel med el.

3. I Finland ”döljer” man dock de fysiska begränsningarna i elnätet med hjälp av så kallad mothandel 
som gör att elpriset blir detsamma i hela landet.
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vissa förhållanden är dessa kapaciteter tillräckliga för att elen ska flöda fritt inom 
hela Norden och Baltikum. Men oftast är överföringskapaciteten i ett eller flera snitt 
begränsande, vilket innebär att elmarknaden delas upp i två eller flera regioner med 
separat prisbildning. 

Detta kan leda till betydande prisskillnader mellan olika elområden, vilket blev 
särskilt tydligt under hösten 2021 och vintern 2022 då elpriserna i Tyskland 
steg till i modern tid aldrig tidigare skådade nivåer. Detta gjorde att Sverige från 
elprissynpunkt delades upp i en nordlig ”lågprisdel” och en sydlig ”högprisdel”. 
Tidigare var det i allmänhet små prisskillnader mellan elområdena och inte sällan 
var det ett och samma elpris i hela Sverige och Finland. 

Prisbildningen på elmarknaden
Elmarknaden är inte en marknad utan en sekvens av finansiella och fysiska markna-
der för (parti)handel med el, vilket illustreras av figur 4. Handeln på dessa markna-
der är ett resultat av marknadsaktörernas planering inför en framtida drifttimme, 
det vill säga den timme då elen ska produceras och levereras. Det första steget i 
denna process är handeln med finansiella instrument (derivat) med systempriset som 
underliggande tillgång. Aktörernas syfte med denna handel är att försäkra sig mot 
ogynnsamma prisutfall på ”dagen-före marknaden”, även kallad spotmarknaden. 

Figur 5. Elmarknaden som en sekvens av marknader

På dagen-före marknaden handlas el för fysisk leverans under var och en av det 
kommande dygnets samtliga timmar. Handeln har formen av en serie auktioner där 
köp- och säljbud för respektive timme matchas. Initialt bestäms då ett ”systempris” 
för varje timme under den nästkommande dagen. Systempriset för en viss timme 
bygger på antagandet att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet för att 
genomföra alla de transaktioner som matchningen av köp- och säljbuden innebär. 

Som nämndes är detta dock långt ifrån alltid fallet, vilket gör att buden sorteras om 
med hänsyn till begränsningar i nätet och en uppsättning områdespriser bestäms. 
Ett geografiskt område med ett och samma pris kan omfatta ett eller flera av de 

Finaniell handel
Prissäkring av el-
leveranser upp till tio 
år. Genomförs med 
finansiella termins-
kontrakt på Nasdaq
eller EEX.

<10 år 12-36 timmar 1 timme Leveranstimme

Dagen-före-marknad
Spotmarknaden för el,
på bland annat Nord-
Pool. Köp- och säljbud 
lämnas in senast kl
12.00 före nästa dygn.

Intradagsmarknad
Justeringsmarknad
som öppnar kl 14.00
dagen före leverans
och stänger en 
timme före leverans.

Balansmarknaden
Fysisk realtidsmarknad
där svenska kraftnät
köper regleringstjänster
för att hantera obalanser.
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elområden som illustreras i figur 4. Det avgörande är att det inom detta område inte 
finns några nätbegränsningar.4

När dagen-före marknaden stängs öppnar intra-dag marknaden. Den är öppen 
fram till en timme innan drifttimmen, det vill säga den tidpunkt som kallas ”gate 
closure”. Då tar systemoperatören över och genomför köp och försäljning av så 
kallad reglerkraft för att säkerställa kontinuerlig balans mellan produktion och 
användning av el under drifttimmen. 

Alla marknadens aktörer måste vara i balans vid ”gate closure”, det vill säga ha 
balans mellan sin tillgång (produktion plus inköp) och sin försäljning. Men ansvaret 
är inte fysiskt utan finansiellt. Den aktör som inte är i balans anses således köpa 
eller sälja reglerkraft för att komma i balans. Detta är ekonomiskt ofördelaktigt och 
därför något som aktören gärna vill undvika. 

Att det timmarna innan ”gate closure” finns obalanser som måste kompenseras med 
köp eller försäljning av reglerkraft kan bero på ändrade bedömningar av efterfrågan 
under drifttimmen eller driftstörningar i ett eller flera kraftverk som blivit kända 
först efter det att dagen-före marknaden stängts.

Avslutande kommentarer om den svenska elförsörjningen
Det system för elförsörjning som beskrivits i detta avsnitt har fungerat mycket 
väl. Även om debatten om kärnkraftens roll i systemet varit intensiv och lett till 
avveckling av ett antal reaktorer så har stabil tillgång på el till internationellt 
sett låga priser länge varit en hörnpelare i den svenska ekonomin. Inte minst har 
elpriserna varit i stort sett desamma i landets olika delar. Förväntningarna om att 
detta ska gälla även i framtiden har varit allmänt spridda.

Men på kort tid har mycket förändrats och säker tillgång på el till låga priser ter 
sig inte längre som en självklarhet. Det är i stället något som kräver att stora utma-
ningar kan hanteras och som till slut kanske ändå inte kan realiseras. I det följande 
diskuteras de fyra utmaningar för den svenska elförsörjningen som ter sig mest 
akuta. Den första av dessa handlar om elsystemets förmåga att leverera el närhelst 
den efterfrågas, det vill säga dess leveranssäkerhet. 

4. Detta är inte helt sant. Det kan finnas flaskhalsar i elnätet inom ett område med gemensamt pris, 
men det hanteras av systemoperatören (Svenska kraftnät) med s.k. mothandel.
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KAPITEL 3

Elsystemets  
leveranssäkerhet

Det som gör att en kund inte får den el som efterfrågas kan bero på kortvariga drift-
störningar eller en mer varaktig brist på kapacitet i elproduktionen eller i elnätet. I detta 
avsnitt diskuteras de problem med leveranssäkerhet som beror på bristande kapacitet 
i produktionssystemet, medan motsvarande problem i elnätet diskuteras i avsnitt 6. 
Problem kopplade till kortvariga driftstörningar diskuteras inte. Först några ord om 
skillnaden mellan ”energi” och ”effekt”.

Energi och effekt
”Energi”, som mäts i MWh (eller någon multipel därav) och ”effekt”, som mäts i MW, 
är inte väsensskilda storheter utan en fråga om tid. ”Effekt” är således den energi 
som produceras eller konsumeras ett visst ögonblick, ofta kallad den momentana 
elproduktionen eller elanvändningen. ”Energi” är den sammanlagda momentana 
produktionen eller konsumtionen av el under en längre tidsperiod. I statistiken över 
elanvändningen redovisas denna dels i energitermer, vanligen i TWh/år (1 000 000 
MWh/år), dels i termer av maximal effekt (MW) under året. 

Den kritiska frågan är om produktionssystemet i varje ögonblick har den tillgängliga 
kapacitet som krävs för att tillgodose den momentana efterfrågan, det vill säga är 
”leveranssäkert”. I det elproduktionssystem som Sverige nu är på väg att lämna var 
det eftertryckliga svaret på denna fråga jakande. Kärnkraften svarade för stabil 
produktion av baskraft, medan den flexibla vattenkraftens produktion anpassades 
till efterfrågans kortfristiga svängningar. Till detta kom planerbar produktion i 
kraftvärmeverk (som både producerar el och hetvatten för fjärrvärmesystem eller 
industriellt bruk). 

I det framväxande elsystem som med tiden kommer att ha en mycket hög andel vind- 
och solkraft kommer leveranssäkerheten troligen att vara mer osäker. Detta beror i 
grunden på skillnaden mellan ”installerad” och ”tillgänglig” effekt. Notera att ”effekt” 
och ”kapacitet” här används som synonyma begrepp.
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Installerad och tillgänglig effekt samt effektbalansen
Den ”installerade” effekten är den kapacitet att producera som anläggningen i fråga 
är byggd för, medan anläggningens ”tillgängliga” effekt är den produktion som med 
hög sannolikhet kan komma till stånd vid en viss tidpunkt. De två måtten skiljer sig 
av olika skäl för alla kraftslag och skillnaderna är mer eller mindre förutsägbara. 
Men när det gäller vind- och solkraft är skillnaderna emellanåt mycket stora och 
dessutom svåra att bedöma intill någon eller några timmar före en viss drifttimme. 
Svenska kraftnät5 bedömer att i genomsnitt endast elva procent av den installerade 
effekten i vindkraftverk är tillgänglig under vinterperioden. Motsvarande för 
solkraft är nära noll.

Svenska kraftnät ställer regelbundet samman en ”effektbalans”, det vill säga en 
redovisning av den förväntade maximala momentana efterfrågan och den samlade 
tillgängliga effekten. Som framgår av nedanstående tabell 1 är situationen, som den 
bedömdes inför säsongen 2021–22, redan nu ansträngd. Således väntades ett under-
skott uppstå även under en ”normal” vinter. Om det skulle ha blivit en tioårsvinter6 
eller en tjugoårsvinter skulle behovet av import vissa timmar under vinterperioden 
vara betydande.

Tabell 1. Prognostiserad effektbalans säsongen 2021/22

Källa: Svenska kraftnät.

Enligt Svenska kraftnäts bedömning kommer dessa underskott, trots en stor 
utbyggnad av vindkraft, att med tiden växa. De exakta siffrorna är givetvis osäkra 
men en vanlig bedömning är att den maximala momentana efterfrågan kommer 
att vara minst 35 000 MW omkring 2050, samtidigt som den samlade tillgängliga 
effekten växer långsamt. Eller inte alls om de återstående kärnkraftverken avvecklas. 
Det måste dock understrykas att det handlar om underskott under ett relativt litet 
antal timmar, alltså inte under hela vinterperioden.

Den mest näraliggande metoden att täcka de underskott som uppstår är import, men 
det förutsätter förstås att angränsande länder har tillräcklig kapacitet, i produktion 

5. ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2020”, Svenska kraftnät. Ärendenummer: 
2021/042.

6. Med “10-årsvinter” avses en vinterperiod med temperaturförhållande som statistiskt uppstår vart 
tionde år. Motsvarande gäller för ”20-årsvinter”.

Normal vinter 10-årsvinter 20-årsvinter

Tillgänglig kapacitet, MW 25 000 25 000 25 000

Maximal momentan efterfrågan, MW 26 600 27 800 28 300

Netto, MW -1 600 -2 800 -3 300
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och nät, för att exportera el. Frågan är då varför inte kraftföretagen förväntas bygga 
ut sin tillgängliga effekt så att leveranssäkerheten kan säkerställas. Svaret kommer 
i följande avsnitt. 

Investeringar i toppeffekt: Behov och risker
Nedanstående figur 5 illustrerar hur effektbalansen dag för dag kan komma att te 
sig under en framtida januarimånad. Figuren, som är framtagen av Energiföretagen 
och hämtad från Bergman – Le Coq (2019), bygger på antagandet att den årliga 
produktionen av vindkraft är 47 TWh medan motsvarande siffra för solkraft är 
11 TWh. Produktionen av solkraft antas dock vara noll i januari. Givet de senaste 
prognoserna på elsystemets utveckling kan den beskrivna situationen komma att 
uppstå någon gång mellan 2030 och 2040.

Den heldragna blå linjen representerar den momentana efterfrågan på el och bygger 
på historiska data över temperaturförhållandena under januari månad. Det område 
som betecknas som ”reglering” är produktionen i vattenkraftverk och andra planer-
bara kraftslag. Skillnaden mellan den momentana efterfrågan på el (mätt i MW) och 
den el som vindkraftverken producerar kallas för ”residualefterfrågan”. Det är den 
efterfrågan som måste tillgodoses med planerbar kraft.7 

Figur 6. Momentan efterfrågan och produktion under en framtida januarimånad

Källa: Energiföretagen och Bergman-Le Coq (2019).

Som framgår av figuren kan behovet av reglering tidvis vara nära 20 000 MW. För 
att belysa vad detta innebär kan det nämnas att den samlade tillgängliga effekten 

7. Notera att den maximala residualefterfrågan inte behöver inträffa samtidigt som den maximala 
momentana efterfrågan på el, det vill säga någon gång under januari eller februari.
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i de befintliga vattenkraftverken är cirka 13 000 MW. Det behövs alltså ett bety-
dande tillskott av tillgänglig effekt för att systemet kontinuerligt ska vara i balans. 
Problemet är att risken i investeringar i planerbar toppeffekt växer med andelen 
vindkraft i elproduktionen.

I korthet kan problemet beskrivas på följande sätt: Vindkraft saknar, till skillnad 
från andra kraftslag, i allt väsentligt rörliga driftskostnader. Det betyder att vind-
kraften har en överlägsen konkurrensförmåga så snart som det blåser, vilket medför 
att den årliga drifttiden för övriga kraftslag begränsas. Detta illustreras i figur 6 av 
att den planerbara produktionen, ”reglering”, kan vara låg eller mycket låg under 
flera dagar i sträck. 

Men om drifttiden blir kortare måste priset på el vara högre under den tid som de 
planerbara kraftverken är i drift för att dessa ska vara lönsamma. Och ju högre 
andelen vindkraft i elproduktionen är, desto kortare blir drifttiden i planerbara 
kraftverk samtidigt som de elpriser som krävs för att dessa kraftverk ska vara lön-
samma blir allt högre.

Men detta har negativa effekter på investeringar i planerbar toppeffekt. Ett skäl är 
den risk som ligger i beroendet av höga eller mycket höga elpriser under ett fåtal 
timmar per år; små variationer i antalet drifttimmar leder till stora variationer i 
intäkterna. Ett annat skäl är att producenterna av planerbar kraft kan finna det 
svårt att ta ut mycket höga elpriser ens under korta perioder8, vilket innebär att 
de nödvändiga intäkterna uteblir. Detta har i den energiekonomiska litteraturen 
kommit att kallas ”the missing money problem”. Sammantaget är det risk för att 
investeringar i anläggningar för toppeffekt inte kommer till stånd, vilket i sin tur 
gör att elsystemets leveranssäkerhet riskerar att bli lägre än vad den historiskt varit.

Kapacitetsmekanismer
Den nordisk-baltiska elmarknaden, liksom många andra länders elmarknader, är av 
typen ”energy only”. Det betyder att producenterna får betalt för den el som levere-
ras men inte för den kapacitet som hålls tillgänglig. Risken för bristande leverans-
säkerhet när andelen vindkraft blir hög har diskuterats intensivt i energiekonomiska 
artiklar, böcker och utredningar och det finns många förslag på hur problemet kan 
lösas. Gemensamt för alla dessa är att man, på ett eller annat sätt, inför prissättning 
på tillgänglig effekt. För låga intäkter från försäljning av el ska alltså kompenseras 
av ekonomisk ersättning för den kapacitet som hålls tillgänglig.9

8. De elhandelsföretag och stora elanvändare som är köpare i partihandeln med el kan sannolikt inte 
försäkra sig mot extrema elpristoppar. Detta kan göra det ”politiskt” och varumärkesmässigt svårt 
för elproducenterna att ta ut extremt höga elpriser om så bara under ett fåtal timmar per år.

9. En mer ingående beskrivning av de olika ansatserna finns bl.a. i Bergman – Le Coq (2019) och 
Bergman m.fl. (2022).
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Flertalet av alternativen är varianter av det som kallas kapacitetsmekanismer. En 
sådan kännetecknas av att det dels finns ett av systemoperatören fastställt mål för 
hur mycket kapacitet som totalt ska vara tillgänglig, dels att producenter som håller 
effekt tillgänglig får ekonomisk ersättning (/MW) för detta. Den variant som finns 
(som en tillfällig lösning) i Sverige kallas strategisk reserv, i dagligt tal ”effektreser-
ven”. Denna kommer till stånd genom att Svenska kraftnät handlar upp kapacitet 
som hålls i beredskap för att aktiveras om systemets leveranssäkerhet är hotad.

Men det finns även andra metoder för att bidra till en hög leveranssäkerhet. En 
är att det utvecklas och byggs kostnadseffektiva ellager (batterier). Ett annan är 
teknik och arrangemang för att öka elanvändningens kortsiktiga flexibilitet. Ett 
tredje alternativ är att marknadens aktörer själva skapar en marknad för tillgänglig 
kapacitet.10 Gemensamt för dessa alternativ är att det är osäkert om och när de kan 
finnas på plats och ha substantiell betydelse. Samtidigt är hotet mot det svenska 
elsystemets leveranssäkerhet, som Svenska kraftnät har visat (Tabell 1), redan nu 
en realitet. 

Mot denna bakgrund är det angeläget att det tillfälliga arrangemanget med 
effektreserv kan permanentas. Problemet är att detta förutsätter godkännande 
av EU, vilket endast kan fås om andra metoder för att säkerställa elsystemets 
leveranssäkerhet kan visas vara otillräckliga. På kort sikt är behovet av en effektreserv 
inte så stort, men om den befintliga kärnkraften avvecklas blir situationen en annan. 
Att i det läget utverka godkännande av EU av en permanent effektreserv är en 
mycket viktig uppgift för Svenska kraftnät och ytterst för den svenska regeringen.

Emellertid finns det också en policyförändring som på sikt skulle kunna säkerställa 
fortsatt hög leveranssäkerhet. Det gällande målet är att all tillkommande kraft inte 
bara ska vara fossilfri utan även förnybar. Men om de fossilfria alternativen skulle 
breddas till att även inkludera kärnkraft skapas förutsättningar för dels fortsatt 
drift och eventuell uppgradering av de befintliga kärnkraftverken, dels utbyggnad 
av nya kärnkraftverk. 

Det sistnämnda kunde då vara serietillverkade kärnkraftverk av typen SMR (Small 
Modular Reactor). Denna nya reaktortyp har enligt sina förespråkare både kortare 
byggtid och lägre anläggningskostnader än den typ av kärnkraftverk som nu finns 
i Sverige. Kritikerna menar dock att praktiska erfarenheter av SMR:s i stort sett 
saknas och att osäkerheten i bedömningen av byggnadstid och kostnader därför är 
stor.

Fortsatt drift och med tiden utbyggnad av den svenska kärnkraften skulle 
påverka elsystemets leveranssäkerhet på två sätt. Det ena är att andelen vindkraft 

10. Ett projekt som syftar till att analysera hur en sådan marknad skulle kunna vara utformad och 
vilken betydelse som den skulle kunna ha just (juni 2022) inletts vid Energiforsk.
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i elproduktionen skulle vara lägre än som nu förväntas, vilket skulle minska de 
problem med tidvis mycket höga elpriser som diskuterades ovan. 

Det andra är att en större andel av vattenkraften skulle kunna användas för att 
balansera vind- och solkraftsproduktionens väderberoende variationer. Men 
utbyggnad av ett större antal SMR:s kräver inte bara en policyförändring utan även 
en lagändring som eliminerar den övre gräns för antalet kärnkraftsreaktorer som 
för närvarande gäller. 
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KAPITEL 4

Förutsättningarna för 
utbyggnad av vindkraft

Den förväntade stora ökningen av efterfrågan på el ska, enligt gällande planer, till 
största delen tillgodoses med ökad produktion av vindkraft. Detta kräver betydande 
investeringar. För att dessa ska komma till stånd krävs dels att nödvändiga tillstånd 
beviljas, dels att de tillkommande vindkraftverkens förväntade lönsamhet är 
tillräckligt hög. Det sistnämnda beror i sin tur på vindkraftens kostnader, men 
också på de intäkter som ny vindkraft kan väntas generera. I detta avsnitt är det 
främst den aspekten på utbyggnaden av vindkraft som diskuteras. Först dock några 
ord om tillståndsprocessen och vindkraftens kostnader.

Tillståndsprocessen
Vindkraftverk genererar inga utsläpp, men väl buller och ingrepp i landskapsbilden. 
Därför krävs det tillstånd i olika instanser innan ett vindkraftverk får uppföras. 
En viktig del av lagstiftningen på området är att en kommun kan lägga in veto mot 
uppförande av vindkraftverk inom kommunens gränser. Det som gör att många 
kommuner utnyttjar denna möjlighet är att nyttan av tillkommande vindkraft sprids 
över landets hela befolkning, medan invånarna i den kommun där vindkraftverk 
byggs får bära olägenheterna. 

De många veton som lagts är ett allvarligt hinder mot den planerade utbyggnaden 
av vindkraft. Det som vindkraftbranschen ser som särskilt problematiskt i 
sammanhanget är att veton ofta läggs sent i processen. Tidigare beslut skulle 
självklart vara bättre för de investerande företagen, men även ett tidigt veto innebär 
att vindkraftinvesteringen inte kommer till stånd.

Utmaningen i sammanhanget är att det inte finns lagstiftning eller andra metoder 
på plats för att balansera det lokala motståndet mot och det nationella intresset för 
utbyggnad av vindkraft. För att hantera detta dilemma har det framförts förslag 
om kompensation till berörda kommuner, men inte nödvändigtvis till berörda indi-
vider, för de miljöeffekter som vindkraftverken medför. Andra förslag går ut på att 
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begränsa den kommunala vetorätten. I båda fallen rör det sig om lagstiftning som 
både är komplicerad och delvis kontroversiell. 

Det alternativ som den svenska regeringen synes ha valt är emellertid att koncen-
trera utbyggnaden av vindkraft till havsbaserad vindkraft. Skälet är att den havsba-
serade vindkraften har betydligt mindre inverkan på miljön än den landbaserade. 
Havsbaserade vindkraftverk är dessutom i drift ett större antal timmar per år, men 
är dyrare än landbaserad vindkraft. 

Vindkraftens kostnader
På ganska kort tid har kostnaden för att bygga och driva vindkraftverk minskat 
närmast dramatiskt. Samtidigt har de miljökostnader i form av buller och ingrepp 
i landskapsbilden som diskuterades ovan ökat snarare än minskat i takt med att 
vindkraftverken blivit högre och har längre propellerblad än tidigare. Men om 
man bara ser till de företagsekonomiska kostnaderna är landbaserad vindkraft nu 
kostnadsmässigt konkurrenskraftig eller till och med billigare än samtliga typer av 
planerbara kraftverk. Bland orsakerna till detta finns både teknisk utveckling (som 
möjliggjort de högre vindkraftverken med längre propellerblad) och skalfördelar 
i produktionen av den aktuella utrustningen, men även produktivitetsökningar i 
byggprocessen ”learning by doing”. 

I en nyligen publicerad rapport från Energimyndigheten11 redovisas bedömningar 
av vindkraftens företagsekonomiska kostnader vid olika nivåer på i vilken omfatt-
ning som vindkraften byggs ut. Vid en marginell utbyggnad av den landbaserade 
vindkraften bedöms kostnaden, inklusive kostnader för nätanslutning och vissa 
systemtjänster, vara cirka 30 €/MWh (vid 11 SEK/€). Motsvarande tal om utbygg-
naden motsvarar en produktion på 100 TWh/år är 44 €/MWh. Som jämförelse kan 
nämnas att de svenska elpriserna, innan den dramatiska ökningen under hösten 
2021, under lång tid legat i intervallet 20–35 €/MWh. 

För den havsbaserade vindkraften bedöms kostnaderna dock vara högre. Således 
bedömde Energimyndigheten att kostnaden vid en marginell utbyggnad skulle 
uppgå till cirka 55 €/MWh och till cirka 70 €/MWh vid en utbyggnad som ger en 
tillkommande årsproduktion på 40 TWh. Att det finns ett positivt samband mellan 
utbyggnadens omfattning och den bedömda kostnaden per producerad MWh beror 
på att man antas utnyttja de bästa vindlägena först. Men också på att kostnaden 

11. Scenarier över Sveriges energisystem 2020. ER 2021:6. Beräkningen av vindkraftens kostnader 
utgår från 25 års livslängd och en real kalkylränta på sex procent.
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för anslutning till nät12 och att nödvändiga systemtjänster13 ökar när den samlade 
vindkraftsproduktionen blir större.

Eftersom det är en snabb utveckling inom vindkraftsindustrins olika delar kan dessa 
kostnadsuppskattningar snart, eller möjligen redan, vara obsoleta och de nu relevanta 
siffrorna lägre. Men det är mycket sannolikt att havsbaserad vindkraft kommer att 
förbli betydligt dyrare än landbaserad vindkraft i goda lägen. Huruvida havsbaserad 
vindkraft kommer att vara kostnadsmässigt överlägsen andra kraftslag är osäkert. 
Vad som däremot är säkert är att vindkraften oavsett kostnadsutvecklingen har ett 
problem på intäktssidan.

Vindkraftens intäkter och risken för ”kannibalisering”
De befintliga vindkraftverken är lokaliserade till en mängd olika platser, varav 
många ligger långt ifrån varandra. Det betyder att vindstyrkan vid en viss tidpunkt 
skiljer sig mellan de platser där vindkraftverken finns. Men trots detta är det en 
betydande samvariation mellan vindförhållandena på olika platser i hela norra 
Europa. Detta framgår i Sköldberg (2020)14 där vindkraftsproduktionen vid 53 
olika geografiska lägen i norra Europa jämfördes. 

Konsekvensen av denna samvariation är att en hög andel av alla vindkraftverk inom 
ett stort geografiskt område producerar samtidigt. Med en hög andel vindkraft i 
den samlade elproduktionen blir elpriset lågt när det blåser; man säger att de 
olika vindkraftverken ”kannibaliserar” på varandras intäkter. Men vindkraftens 
inverkan på elpriset gör också att elpriserna är höga när det inte blåser och 
vindkraftsproduktionen följaktligen är låg. Sammantaget betyder detta att vindkraft 
i genomsnitt genererar lägre intäkter än planerbara kraftverk som kärnkraftverk 
och vattenkraftverk. 

I Bergman (2022) redovisas resultat från en studie av de ”profilvägda”15 medelpri-
serna på de olika kraftslagens produktion. Det profilvägda medelpriset är ett mått 
på den vägda genomsnittliga intäkten per producerad MWh under året för respek-
tive kraftslag. Givet de antaganden som ligger bakom beräkningen var vindkraftens 
profilvägda intäkt bara cirka 60 procent av motsvarande intäkt för kärnkraftverken. 
Den exakta siffran beror förstås på de antaganden som ligger bakom kalkylen. Men 

12. Hur stor andel av den totala beräknade kostnaden per MWh som de två sistnämnda kostnaderna 
utgör framgår inte av Energimyndighetens rapport.

13. Med “systemtjänster” avses en rad olika tjänster som systemoperatören kan behöva för att 
kontinuerligt hålla elsystemets spänning och frekvens på förutbestämda nivåer.

14. Sköldberg, H. (red.) ”Effektfrågan – utmaningar och lösningar. NEPP. November 2020.

15. Det “profilvägda” medelpriset är medelvärdet av pris x produktion timme för timme under ett år. I 
statistiken redovisas vanligen ett ”tidsmedelvärde”, vilket är ett medelvärde av årets alla timpriser 
utan hänsyn till att produktions- och konsumtionsvolymerna skiljer sig mellan olika timmar.



30 FYRA UTMANINGAR I DEN SVENSKA ELFÖRSÖRJNINGEN

KAPITEL X 4 – FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT

bedömningen att ”kanibalisering” pressar vindkraftens intäkter skulle med största 
sannolikhet bestå under alla realistiska antaganden.

Slutsatsen är att det uppstår två problem när andelen vindkraft i den samlade 
elproduktionen blir betydande. Det ena är risken för lägre leveranssäkerhet, vilket 
beror på att det emellanåt blåser lite eller nästan inte alls. Det andra är att det vid 
andra tillfällen blåser mycket, vilket leder till stor produktion och låga intäkter för 
vindkraftverken. I förlängningen, kan det sistnämnda problemet hota den planerade 
utbyggnaden av vindkraft och därmed möjligheterna att tillgodose den förväntade 
ökade efterfrågan på el.

För att någorlunda kunna hålla uppe elpriserna vid toppar i vindkraftsproduktionen 
måste den kortsiktiga efterfrågan på el bli väsentligt mer priskänslig; ju mer 
priskänslig som efterfrågan är desto mindre måste ju priset falla för att en given 
mängd el ska finna användare. Export till angränsande länder där elpriset är 
högre är ett alternativ. Men exportens storlek begränsas av kapaciteten i elnätet 
liksom av det faktum att stor vindkraftsproduktion i Sverige troligen innebär att 
vindkraftsproduktionen är stor också i angränsande länder. Ett annat alternativ är 
att lagra el för användning vid ett senare tillfälle, till exempel med hjälp av batterier, 
pumpkraftverk16 eller produktion och lagring av vätgas. 

Av dessa alternativ är det sistnämnda en väsentlig del av den nyligen utvecklade 
metoden att framställa fossilfritt stål. Den stora mängd el som man räknar 
med ska behövas i projekten Hybrit och H2 Green Steel är alltså inte för själva 
stålproduktionen, utan för framställning av vätgas som kan lagras tills den ska 
användas. När det gäller batterier betraktas elbilar som en viktig resurs. Tanken 
är att laddningen av dessa delvis ska anpassas till variationer i elpriset. Några 
pumpkraftverk finns inte i Sverige, men motsvarande effekt skulle uppnås om 
vattenkraftsproduktionen begränsades så att vattnet blev kvar i magasinen när 
vindkraftsproduktionen är särskilt stor. Men i samtliga fall är förutsättningen att 
elpriset förblir lägre än normalt marknadspris, vilket har negativa konsekvenser för 
vindkraftverkens intäkter 

Slutsatser om förutsättningarna för omfattande utbyggnad av vindkraft
Det politiska stödet för en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige är stort. 
Verkligheten är dock att det finns en hel del hinder för att den målsatta utbyggnaden 
ska komma till stånd. Hittills är det i första hand det lokala motståndet som förhin-
drat många investeringar i vindkraftverk. Dock rör det sig då om landbaserad vind-
kraft medan den politiska inriktningen nu är att skapa gynnsamma förutsättningar 

16. Pumpkraftverk finns särskilt i Alpländerna. Där används tillfälligt billig el för att pumpa vatten 
upp till högt belägna magasin för att senare ”på vägen ned” driva en turbin.
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för havsbaserad vindkraft. Denna skulle till en stor del lokaliseras utanför kusterna 
i södra Sverige, det vill säga i den del av landet där det är ett produktionsunderskott.

Ett annat hinder mot utbyggnad av såväl landbaserad som havsbaserad vindkraft 
är den ovan diskuterade ”kannibaliseringseffekten”. Inom kraftindustrin är man 
väl medveten om denna och dess inverkan på vindkraftverkens intäkter. Någon av 
utomstående analytiker genomförd beräkning av vad ”kannibaliseringseffekten” 
kan komma att innebära för den utbyggnaden av vindkraft i Sverige har dock ännu 
inte publicerats. Men ett frågetecken om realismen i förväntningarna på en mycket 
omfattande utbyggnad av vindkraft är definitivt motiverat.
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KAPITEL 5

Fördelningseffekter och 
politiska dilemman på en 

internationaliserad elmarknad
Sverige är numera en del av en alltmer integrerad europeisk elmarknad. De institutio-
nella förutsättningarna för handel med el över landsgränserna är mycket goda, inte 
bara i Norden-Baltikum utan i större delen av norra Europa. De fysiska förutsättning-
arna i form av kablar mellan länderna är också goda och utvecklas hela tiden. Det 
betyder att överskott av el i Sverige kan exporteras och att import kan täcka bristen på 
inhemsk kapacitet när efterfrågan är hög och vindkraftsproduktionen låg. 

Men de institutionella och fysiska kopplingarna till angränsande länder binder 
också samman de svenska elpriserna med elpriserna i resten av Europa. Den inter-
nationella handeln med el tenderar att eliminera skillnaderna mellan ländernas 
elpriser; det är bara begränsningar i den fysiska överföringskapaciteten som gör att 
elpriserna kan skilja sig åt mellan länderna. Men om utbudet av el minskar vid oför-
ändrad efterfrågan inom ett stort europeiskt land så kommer elpriserna att drivas 
upp såväl där som i angränsande länder. Detta är vad som hände under hösten 2021 
och våren 2022 när elpriserna i Tyskland ökade kraftigt. 

Ett viktigt skäl till de höga elpriserna i Tyskland är att man på relativt kort tid 
har tagit fjorton kärnkraftsreaktorer ur drift för att på sikt ersättas av vindkraft. 
Under en övergångstid skulle det minskade utbudet kompenserats med gaskraft. 
Men kriget i Ukraina har bland annat lett till brist på gas och därför mycket höga 
gaspriser i Europa, vilket gjort gasbaserad elproduktion mycket dyr. 

Med ekonomspråk har den tyska elmarknadens utbudskurva dels flyttats till 
vänster (p.g.a. de stängda kärnkraftsreaktorerna), dels flyttats upp (p.g.a. de högre 
gaspriserna). Samtidigt har efterfrågan vuxit, bland annat till följd av elektrifiering 
av transportsektorn. Konsekvensen har blivit mycket höga elpriser som har spritt 
sig till Sverige och andra europeiska länder. För svensk del har avvecklingen av tre 
kärnkraftsreaktorer bidragit till de höga elpriserna i landets sydligaste delar.
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Om det svenska transmissionsnätets kapacitet i nord-sydlig riktning hade varit 
betydligt större så skulle elpriserna i landets samtliga fyra elområden skjutit i höjden 
och hamnat på en för hela landet gemensam nivå. Men nu är kapaciteten i snittet 
mellan SE 2 (Sundsvall) och SE 3 (Stockholm) förhållandevis låg. Det betyder att 
de tyska elpriserna bara har kunnat påverka elpriserna i SE 3 och, särskilt, SE 4 
(Malmö). 

Samtidigt har ökad produktion av vindkraft i norra Sverige lett till låga eller 
mycket låga elpriser i SE 1 (Luleå) och SE 2 (Sundsvall). Den svenska elmarknaden 
har med andra ord delats upp i två delar med mycket olika priser. Detta har 
skapat fördelningseffekter dels mellan hushåll i olika delar av landet, dels mellan 
producenter och användare av el. 

Medan elproduktion i södra Sverige blivit mycket lönsam gäller det motsatta i norra 
Sverige. Samtidigt har hushållen i norra Sverige kunnat glädjas åt låga elpriser, 
medan hushållen i södra Sverige fått uppleva elpriser på en i modern tid aldrig 
skådad nivå. För många av dessa hushåll har den höga elprisnivån påtagligt sänkt 
den reala disponibla inkomsten; elräkningen har lämnat mindre pengar kvar för 
andra inköp.

Den stora frågan i sammanhanget är om detta är en tillfällig eller varaktig situation. 
När det gäller priserna i mellersta och södra Sverige beror svaret på när en väsentlig 
ökning av utbudet av el i södra Sverige, Tyskland och angränsande länder kan 
komma till stånd. Om utbudet, till exempel till följd av accelererad utbyggnad av 
vindkraft i norra Europa, kan öka snabbt så kan återgången till normala elpriser 
troligen ske inom fyra till åtta år. Det som talar för detta scenario är att de höga 
elpriserna ger starka incitament att öka produktionen och att minska användningen 
av el. Men om ökningen av utbudet av el går långsamt så kan perioden med höga 
elpriser bli lång.

När det gäller priserna i norra Sverige beror svaret i hög grad på om och när som den 
planerade (elintensiva) produktionen av fossilfritt stål i Luleå (Hybrit) och Boden 
(H2 Green Steel) kommer till stånd. Om denna produktion kommer i gång och 
utvecklas enligt planerna kommer elpriset i norr, trots ökad lokal produktion, på 
några års sikt att stiga och flödet av el söderut att sina. Det sistnämnda kommer att 
ytterligare förstärka behovet av ökad elproduktion i södra Sverige.

Det senaste årets utveckling av elpriserna har skapat ett politiskt dilemma. Å ena 
sidan ses den nära kopplingen till de nordiska och kontinentala elmarknaderna, med 
de importmöjligheter som denna innebär, som en garant för elsystemets leverans-
säkerhet när andelen vindkraft i framtiden blir hög och andelen planerbar kraft låg. 
Å andra sidan innebär denna koppling att höga elpriser på kontinenten spiller över 
på i elpriserna i mellersta och särskilt södra Sverige. Samtidigt kommer elpriserna 
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i norr att vara väsentligt lägre än i söder, ett förhållande som har fysiska orsaker 
men är svårt för politiker att motivera. Dock kan det ryska embargot på elexport till 
Finland, som infördes under senvåren 2022, komma att driva upp elpriserna i norra 
Sverige och därmed minska skillnaderna mellan norr och söder i Sverige.

• • Ett förslag som förts fram är att med hjälp av en särskild mekanism kallad 
”motköp” jämna ut elpriserna i landets olika delar. Hur detta skulle gå till och 
vilka konsekvenser som det skulle få har analyserats av ekonomerna Thomas 
Tangerås och Pär Holmberg.17 Deras slutsats är att det studerade arrang-
emanget endast marginellt skulle sänka priserna i södra Sverige, samtidigt som 
priserna i norra Sverige skulle stiga kraftigt. Samtidigt skulle ett system med 
motköp innebära att elpriserna inte längre speglar den faktiska kostnaden att 
producera och transportera el. Detta kan komma att driva politiken till ett val 
mellan ”rättvis” inkomstfördelning och kostnadstrogna priser på el.

Slutsatser om internationaliseringen av elmarknaden
Den kanske viktigaste konsekvensen av elmarknadens internationalisering är 
att svenska företag inte längre kommer att ha fördelen av lägre elpriser än sina 
utländska konkurrenter. Den tid när Sverige (och Norge) hade goda möjligheter att 
bygga ut billig vattenkraft för en nationell elmarknad är nu över. Men den tudelning 
av den svenska elmarknaden som uppstått som en konsekvens av elmarknadens 
internationalisering kan också komma att påverka företagens beslut om lokalisering 
av såväl ny elproduktion som elkrävande verksamhet.

17. Se Holmberg-Tangerås (2021).
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KAPITEL 6

Anpassning av elnätens 
kapacitet till nya flöden av el

Den förväntade utvecklingen av elproduktion och elanvändning medför som 
nämnts stora behov av investeringar i elnätet. De största behoven finns i 
transmissionsnätet och i de regionnät som binder samman detta med de största 
städernas lokala elnät. Emellertid finns det ingen nationell plan för eller annan typ 
av koordinering av det integrerade elnätets utveckling; investeringarna planeras 
och genomförs av ett stort antal fristående elnätsföretag med olika storlek och 
skilda ägarförhållanden. Svenska kraftnät redovisar förvisso regelbundet en plan 
för sina kommande investeringar, men det ter sig ändå angeläget med en högre 
grad av koordinering av alla de omfattande elnätsinvesteringar som väntas ske 
under de närmaste decennierna.

Två faktorer har avgörande betydelse för om och när investeringar i elnätet 
kommer till stånd. Den första är utfallet av en ofta mycket tidskrävande 
tillståndsprocess. Den andra är företagens ekonomiska incitament att investera 
i sina nät. Dessa incitament beror i sin tur på de finansiella risker som kan 
vara förenade med specifika nätinvesteringar och dessas förväntade lönsamhet. 
Investeringsverksamheten beror också på till vilka räntor som investeringarna kan 
finansieras. Emellertid skiljer sig dessa faktorer mellan olika typer av elnätsföretag, 
särskilt mellan Svenska kraftnät och övriga elnätsföretag. 

Svenska kraftnäts investeringar baseras på samhällsekonomiska lönsamhets-
bedömningar. De finansieras via Riksgäldens upplåning och till de räntor som 
gäller för denna. För de stora elnätsföretagen, främst Vattenfall Elnät, E.ON Elnät 
och Ellevio, är situationen dock en annan. Företagens investeringar baseras på 
företagsekonomiska lönsamhetsbedömningar och de som genomförs finansieras 
till stor del på kapitalmarknaden. Frågan är då i vilken utsträckning som 
kapitalmarknadens avkastningskrav är förenliga med den reala kalkylränta som 
föreskrivs inom ramen för intäktsregleringen.

Svaret är att den reala kalkylränta som Energimarknadsinspektionen beslutat 
för var och en av tillsynsperioderna 2012–2015, 2016–2019 och 2020–2023 har 
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varit betydligt lägre än den ränta som de stora elnätsföretagen, givet de avkast-
ningskrav som gäller för dem, anser vara nödvändig. I de domstolsprocesser som 
följt (i Förvaltningsrätt och Kammarrätt) har tvisten genomgående avgjorts till 
elnätsföretagens fördel.18 Oavsett hur man ser på sakfrågan är de återkommande 
rättsprocesserna ett tecken på att intäktsregleringen inte fungerar som den borde. 
Om man har en statlig reglering av en verksamhet så bör det ju rimligen vara 
regleringsmyndighetens beslut som gäller.

Den stora utmaningen i sammanhanget är hur man ska kunna förena 
intäktsregleringens mål om stabila och låga elnätsavgifter med de avkastningskrav 
som gäller för elnätsföretag som är exponerade mot den internationella 
kapitalmarknaden. Det finns i princip två möjligheter. Den ena är att ge 
elnätsföretagen möjligheter att likt Svenska kraftnät finansiera sina investeringar 
via Riksgälden, det vill säga med statlig upplåning. Den andra är att utforma 
intäktsregleringen så att kombinationen av risk och avkastning på investeringar i 
elnät kan förenas med de avkastningskrav som elnätsföretagen arbetar under. Om 
så inte sker blir det på sikt svårt eller omöjligt att finansiera investeringar i det 
svenska elnätet med privat kapital.

Hittills har ingen förslagit det första alternativet. Däremot har författaren till 
denna skrift tillsammans med Bo Diczfalusy19 föreslagit en utformning av 
intäktsregleringen som skulle kunna vara acceptabel för elnätsföretagen och deras 
ägare och samtidigt kunna ge stabila och förhållandevis låga elnätsavgifter. Förslaget 
går ut på att genom långsiktighet och stabilitet i Energimarknadsinspektionens 
räntebeslut göra investeringar i elnät mindre riskfyllda och därför attraktiva vid en 
förhållandevis låg nivå på den reala kalkylräntan. Avsikten är också att reducera 
den osäkerhet som ligger i att räntebesluten bara gäller för en tillsynsperiod i 
sänder och kan variera kraftigt mellan olika tillsynsperioder.

Utgångspunkten för förslaget är den ekonomiska teorin om kopplingen 
mellan den riskfria realräntan och tillväxten i BNP samt de empiriska data 
som stöder denna teori. Konkret innebär förslaget att en långsiktig norm för 
Energimarknadsinspektionens räntebeslut införs. Denna innebär att den reala 
kalkylräntan, i frånvaro av exceptionella omständigheter, period efter period ska 
vara lika med den långsiktiga trenden i BNP-tillväxten plus en riskpremie. 

18. För tillsynsperioden 2012–15 beslöt Energimarknadsinspektionen att den reala kalkylräntan 
skulle vara 5,20 procent, vilket av Kammarrätten ändrades till 6,50 procent. Inför tillsynsperioden 
2016–2019 beslöt Energimarknadsinspektionen att den reala kalkylräntan skulle vara 5,53 
procent, men detta ändrades av Förvaltningsrätten till 5,83 procent. Denna dom fastställdes 
genom att Kammarrätten inte beviljade prövningstillstånd. För tillsynsperioden 2020–2023 
har Energimarknadsinspektionen fastställt den reala kalkylräntan till 2,16 procent, vilket 
elnätsföretagen har överklagat.

19. Se Bergman-Diczfalusy (2019).
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På sikt skulle detta innebära att den tillåtna reala kalkylräntan skulle vara lika 
med den reala riskfria räntan plus en för elnätsinvesteringar anpassad riskpremie. 
Med en långsiktig BNP-tillväxt på 2,5–3,0 procent och en riskpremie på 1,0–1,5 
procent så skulle den reala kalkylräntan enligt förslaget stabilt ligga i intervallet 
3,5–4,5 procent. Poängen med förslaget är således att den ränterisk som finns i det 
nuvarande systemet begränsas. Detta är lägre än de fem till sex procent som varit 
utfallet i de rättsliga tvisterna men högre än de av Energimarknadsinspektionen 
beslutade nivåerna.
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KAPITEL 7

Framtidens elmarknad: 
Omvärldsutveckling och 

inhemsk politik – fyra scenarier
Frågan om med vilken leveranssäkerhet och till vilka priser som företag och hushåll 
i Sverige i framtiden får tillgång till el beror på en mängd olika faktorer. Dock är 
det två som är särskilt betydelsefulla. Den ena är utvecklingen på elmarknaden i 
Tyskland. Den andra är den svenska energi- och miljöpolitiken. Med utgångspunkt i 
olika antaganden om dessa faktorer kan man skissera olika scenarier för utvecklingen 
av elpriser och tillgång på el i Sverige under de närmaste decennierna. 

Omvärldsutvecklingen
Som nämndes beror de höga elpriserna i Tyskland huvudsakligen på en kombination 
av omfattande avveckling av kärnkraftverk och högre kostnader för den gasbaserade 
kraft som under ett övergångsskede ska ersätta kärnkraften. För att komma tillbaka 
till normala elpriser vidtas nu en rad åtgärder för att öka utbudet av el, främst 
från vindkraft men också genom senareläggning av stängningen av återstående 
kärnkraftverk. Frågan är bara hur snabbt som det icke gasbaserade utbudet av el 
kan öka. Många alternativ är möjliga men här fokuseras på två olika scenarier.

Det optimistiska scenariot, som kan kallas ”Normala elpriser”, är att en betydande 
utbudsökning kommer till stånd inom ett fåtal år och att denna utbudsökning är 
tillräckligt stor för att pressa ner de tyska elpriserna till den nivå som var normal 
före hösten 2021. Det pessimistiska scenariot, som kan kallas ”Höga elpriser”, är 
att utbudsökningen sker så långsamt att de tyska elpriserna förblir mycket höga 
under de tio till femton närmaste åren.

Den svenska energi- och miljöpolitiken
Den tillståndsprocess som föregår investeringar i såväl vindkraft som elnät är 
utdragen och från investerarnas synpunkt inte alltid framgångsrik. En mer än mar-
ginell förkortning av denna process förutsätter sannolikt politiskt kontroversiella 
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förändringar i miljöbalken och hur denna i praktiken tillämpas.20 Inte minst skulle 
begränsningar i kommunernas möjlighet att utöva sin vetorätt vara kontroversiella. 
Det är alltså oklart om substantiella förändringar av tillståndsprövningen vid inves-
teringar i elproduktion och elnät kan komma att genomföras.

Ett scenario för framtiden, som kan kallas ”Oförändrad tillståndsprövning”, är 
därför att det inte sker någon väsentlig förändring av den nuvarande tillståndspröv-
ningen vid investeringar i elproduktion och elnät. Det alternativa scenariot, som 
kallas ”Ändrad tillståndsprövning”, innebär att det aktuella regelverket ändras så 
att tillståndsprocessen i fråga blir snabbare och mer förutsebar.

En relaterad men separat fråga gäller kärnkraftens framtida roll i den svenska elpro-
duktionen. Formellt finns inga hinder mot fortsatt användning av kärnkraft i Sverige; 
det är upp till kärnkraftverkens ägare (och berörda tillsynsmyndigheter) att avgöra 
hur länge som anläggningarna ska vara i drift. Dock har den snabba och delvis sub-
ventionsdrivna utbyggnaden av vindkraft lett till så låga elpriser (före hösten 2021) att 
det inte bedömts vara lönsamt att genomföra de säkerhetshöjande investeringar som 
krävdes för fortsatt drift av de äldre reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn. Därför 
är nu (juni 2022) endast sex av de ursprungligen tolv reaktorerna i drift.

Inte heller när det gäller investeringar i nya kärnkraftverk finns det några lagliga 
hinder (annat än gängse tillståndsprövning), men däremot en övre gräns för hur 
många reaktorer som får finnas i landet. I praktiken skulle därför en satsning på ett 
större antal reaktorer av SMR-typ som nämnts förutsätta en lagändring. Scenariot 
”Ändrad tillståndsprövning” antas i det följande innefatta en sådan lagändring. Det 
måste dock understrykas att det än så länge är oklart om SMR:s uppfyller gängse 
lönsamhetskrav och gällande säkerhetskrav.

Framtidens elmarknad: Fyra scenarier
Genom att kombinera de ovan beskrivna scenarierna får man fyra scenarier för 
den framtida utvecklingen av elpriser och tillgång på leveranssäker el i Sverige. Det 
finns självfallet många andra möjliga utvecklingsvägar än dessa scenarier. Men de 
valda scenarierna visar hur stor betydelse som elmarknadens internationalisering 
och den svenska energi- och miljöpolitiken har för de svenska företagens och 
hushållens elpriser och tillgång till leveranssäker el under de närmaste decennierna. 
De studerade scenarierna definieras i den nedanstående tabellen.

20. I Söderholm m.fl. (2022) beskrivs hur den svenska miljöprövningen över tid har utvecklats och 
hur den nuvarande miljöbalken och tillämpningen av denna skiljer sig från sin föregångare 
miljöskyddslagen.

Höga elpriser Normala elpriser

Oförändrad tillståndsprövning I II

Ändrad tillståndsprövning III IV
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I: Oförändrad tillståndsprövning och Höga elpriser
I detta scenario kommer de höga kontinentala elpriserna att leda till export från 
Sverige och samtidigt spilla över på de svenska elpriserna, särskilt i södra Sverige. 
En långsam och osäker tillståndsprocess håller tillbaka utbyggnaden av såväl elnät 
som vindkraft. Det sistnämnda trots de höga elpriserna. Begränsningen av antalet 
kärnkraftreaktorer gör att inga SMR:s byggs. De höga elpriserna håller tillbaka 
elektrifieringen av transportsektorn och stålindustrin. Trots en jämfört med målen 
långsammare utbyggnad av vindkraft ökar andelen vindkraft i elproduktionen, vil-
ket gör att särskilda insatser för att säkerställa elsystemets leveranssäkerhet krävs.

II. Normala elpriser och Oförändrad tillståndsprövning
Detta är de förutsättningar för elsystemets utveckling som förväntades innan hösten 
2021. Via handeln med el mellan Sverige och angränsande länder består kopplingen 
till de kontinentala elpriserna, men på en nivå som var vanlig innan hösten 2021. 
En långsam och delvis oförutsägbar tillståndsprocess, i förening med att olika vind-
kraftverk ”kannibaliserar” på varandras intäkter, håller tillbaka utbyggnaden av 
vindkraft. Ändå växer andelen vindkraft i elproduktionen, vilket gör att särskilda 
insatser för att säkerställa elsystemets leveranssäkerhet krävs.

III: Ändrad tillståndsprövning och Höga elpriser
Även i detta scenario kommer höga kontinentala elpriser att spilla över på de 
svenska, men de höga elpriserna i förening med en snabbare och mer förutsägbar 
tillståndsprocess stimulerar investeringar i ökad elproduktion. Med ökad inhemsk 
elproduktion dämpas den utifrån kommande elprisökning. Om begränsningen på 
antalet kärnkraftreaktorer tas bort kan även utbyggnad av SMR:s komma till stånd, 
vilket ökar andelen planerbar baskraft i elproduktionen. Därmed blir en större andel 
av vattenkraften tillgänglig för balansering av vindkraftens variationer, vilket skulle 
öka elsystemets leveranssäkerhet. Den nya tillståndsprocessen gör att utbyggnaden 
av elnätet går snabbare än hittills, vilket bland annat gör det möjligt för växande 
företag att få anslutning till elnätet.  Samtidigt dämpas elanvändningens ökning av 
de höga elpriserna.

IV. Normala elpriser och Ändrad tillståndsprövning
Kopplingen mellan svenska och kontinentala elpriser består samtidigt som den 
ändrade tillståndsprövningen underlättar utbyggnaden av såväl vindkraft som 
elnät. Med nya regler om antalet tillåtna kärnkraftreaktorer kan även utbyggnad av 
SMR:s komma till stånd. Ökande inhemsk elproduktion leder till ökad export, men 
också en viss press på de svenska elpriserna. Liksom i scenario II förstärker en ökad 
andel planerbar baskraft elsystemets leveranssäkerhet.
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KAPITEL 8

Hur kan och bör den svenska 
elförsörjningspolitiken 

utformas?
På den ”gamla”, helt inhemska, elmarknadens tid kunde man föra en meningsfull 
diskussion om hur den svenska elförsörjningspolitiken borde utformas. Så är det inte 
längre. På dagens internationaliserade och till EU:s regelverk anpassade elmarknad 
är frågan inte bara vad den svenska elförsörjningspolitiken bör göra utan minst lika 
mycket en fråga om vad den kan göra. 

Till det som inte kan göras hör att i strid med EU:s regler begränsa eller stoppa 
handeln med el med angränsande länder. Detsamma gäller för elmarknadens grund-
läggande ”design”, och därmed frågan om hur elpriset bestäms. De elpriser som 
svenska företag och hushåll möter är i hög grad således bestämda på en geografiskt 
mycket större elmarknad än den svenska och så kommer det att förbli. Huruvida det 
kommer att vara ”Höga elpriser” eller ”Normala elpriser” kan dock bara framtiden 
utvisa.

Samtidigt finns det mycket som politiska beslut i Sverige kan påverka och i många 
fall helt bestämma. Dit hör allt som rör skatter på elproduktion och elanvändning. 
Men mest av allt gäller det den lagstiftning som anger kraven för tillstånd att bygga 
och driva kraftverk respektive elnät. Med andra ord är det i allt väsentligt svenska 
politiska beslut som avgör vilket av scenarierna ”Oförändrad tillståndsprövning” 
eller ”Ändrad tillståndsprövning” som bäst beskriver de förutsättningar som 
kommer att gälla för dem som överväger att investera i svensk elproduktion eller 
svenska elnät.

Som reaktion på hotet mot det globala klimatet har svenska politiker i bred enighet 
antagit en ambitiös klimatpolitisk agenda med nationella mål som går längre än i 
de flesta andra länder. Dock har det blivit uppenbart att en långsam och svårför-
utsägbar tillståndsprocess hotar möjligheterna att realisera dessa högt ställda mål. 
Eftersom stora delar av tillståndsprocessen har sin grund i miljöbalken är det just 
den som måste ändras om man vill få till stånd en snabbare och mer förutsägbar 
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tillståndsprocess. Inte minst måste den praktiska tillämpningen av miljöbalkens 
bestämmelser ändras. Vid ett tillfälle, möjligen i debattens hetta, yttrade en numera 
avgången ledande politiker (S) om miljöbalken att ”..vi har skapat ett monster”. Så 
illa är det nog inte, men uttalandet tyder ändå på att vissa modifieringar i miljölag-
stiftningen kan göras utan att betydande miljövärden är hotade.

Men även om regelverken förändras så att investeringar i kraftverk eller elnät under-
lättas är det viktigt med en tydlig ”rågång” mellan politiken och kraft- och elnäts-
företagen. Politikens roll är att skapa tydliga, stabila och väl avvägda regelverk. 
Företagens roll är att inom ramen för dessa göra de investeringar som är lönsamma 
och driva verksamheten på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.
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Sverige står inför en omfattande energiomställning. Efterfrågan på el 
väntas öka kraftigt, vilket enligt gällande planer främst ska mötas med 
utbyggd vindkraft. Parallellt fortsätter internationaliseringen av elmark-
naden, och en europeisk omställning mot fossilfri el i skuggan av det 
pågående kriget i öster. Både själva omställningen och det nya elsys-
temets särdrag innebär en rad utmaningar för politiken, företagen och 
svensk ekonomi.

I rapporten Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen ges en kart-
läggning av det svenska elsystemet och förslag på åtgärder som kan 
säkerställa framtidens elförsörjning.

Rapporten är författad av Lars Bergman, professor emeritus och tidigare 
rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.
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