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Abstract
On behalf of Skövde Värmeverk this paper investigates the future Swedish electricity
system and its similarities to the Danish and German systems. The report also analyzes the
potential economic profitability of using production planning to avoid the fee for causing
imbalances on the electricity system. The analysis of the future Swedish electricity system
is a comparative study of relevant literature in the subject area. The potential economic
saving was analyzed by using price forecasts for annual average prices which then were
modified with an increasing volatility by 1 percent unit, each following year, relative to the
volatility of the reference year 2017. The result shows that the Swedish electricity system
will have a lack of nuclear power by year 2040–2050, a continued expansion of wind power
and good conditions to handle expected volatility in electricity prices compared to systems
without the same flexibility. The result indicates that there is an economic profitability for
production planning.

Sammanfattning
På uppdrag av Skövde Värmeverk undersöker detta examensarbete hur det svenska
framtida kraftsystemet kan vara utformat genom en jämförande litteraturstudie. Det utförs
också en ekonomisk utvärdering av att undvika balansavgifter med hjälp av
produktionsplanering av elproduktionen för energibolagets två kraftvärmeverk.
Den jämförande litteraturstudien omfattade relevanta scenariostudier, utredningar och
prognoser från myndigheter och organisationer. Även litteratur om det danska och tyska
kraftsystemet undersöktes för att göra en jämförelse mellan ländernas elförsörjning.
Två scenarier togs fram för kostnadsbesparing med en ökad prisvolatilitet i förhållande till
referensåret 2017. Ett scenario med hjälp av lägre genomsnittspriser och ett med högre
genomsnittspriser. Priserna är prognostiserade årsgenomsnittspriser som har gjorts om till
spotpriser på timbasis i enlighet med den variation som fanns året 2017, dock med en ökad
volatilitet på 1 procentenhet per år från referensårets priser.
Kostnadsbesparingen baseras på en obalans om 3MW vid alla tillfällen som spotpris och
nedregleringspris har en differens. Orsaken till den schablonmässiga beräkningen är
avsaknaden av den inrapporterade produktionsplanen till systemansvarig aktör och därmed
den verkliga obalansen som uppstod året 2017. I detta fall är det endast nedreglering av
elproduktion som utvärderats och en möjlig bränslebesparing togs därför fram. I detta fall
kan alternativ dyrare värmeproduktion regleras ned om 3MW elproduktion ersätter annan
värmeproduktion.
Resultatet tyder på ett svenskt kraftsystem utan kärnkraft efter åren 2040 - 2050 och en
fortsatt investering i det interna nätet samt i utlandsförbindelser. Ökningen av intermittent
kraft, exempelvis vindkraft, väntas fortsätta och det svenska kraftsystemet har på grund av
vattenkraften goda förutsättningar att hantera volatil produktion och de prisvariationer som
framträder mer i system utan samma flexibilitet. Kring frågan om likheter mellan Sveriges,
Danmarks och Tysklands kraftsystem är det förutsättningarna att ta sig an utmaningarna
som skiljer länderna emellan. Kostnadsbesparingen för produktionsplanering av
kraftvärmeverken visar ett positivt resultat som ökar vid en möjlig bränslebesparing.
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har hjälpt oss med alla våra frågor kring produktionsanläggningarna. Vidare vill vi tacka
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för allt stöd genom hela arbetet.
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1.  Inledning
Dagens elsystem och elmarknad genomgår en förändring där mer förnybara och
väderberoende produktionskällor tar plats. Detta examensarbete ställer sig därför frågan om
hur elsystemet kommer att vara utformat i framtiden och om vår kraftförsörjning kommer
att likna andra europeiska länders, som Danmarks och Tysklands.
Sverige har ambitiösa mål angående elproduktionen som år 2040 ska bestå av enbart
förnybara kraftkällor. (Regeringskansliet , 2016) Det innebär många utmaningar för dagens
elsystem och vilken väg utvecklingen av systemet tar är det många som har åsikter om.
Både den svenska energipolitiken och teknikutvecklingen påverkar vilka investeringar som
kommer att göras inom de nationella gränserna. Det är lätt att glömma bort att kraftsystemet
blir mer integrerat med omvärlden, vilket också gör att beslut från länder runtomkring
Sverige har en inverkan på utformningen av systemet. Dessa avgörande frågor undersöks
genom en jämförande litteraturstudie av myndigheter och forskare som diskuterar problem,
lösningar och de parametrar som påverkar hur kraftsystemet kommer att se ut.
Med mer icke förutsägbar kraftförsörjning, kan behovet av reglerkraft komma att öka. Det
kan också bli svårare att förutse situationen på elmarknaden och därför undersöks även
lönsamheten för produktionsplanering av Skövde Värmeverks två kraftvärmeverk. Det
danska företaget Neas Energy är ägare av programvaran som heter Neas Planner och skapar
körscheman baserade på metrologiska data, realtidssituationen på den nordiska
elmarknaden och anläggningsparametrar. Nyttan för Skövde Värmeverk utvärderas med
hjälp av prognoser på årliga genomsnittspriser.

2.  Bakgrund
2.1  Sveriges elförsörjning idag
Elproduktionen i Sverige består idag till huvudsak av kärnkraft, vattenkraft och en allt mer
betydande del vindkraft som under 2015 stod för 10% av Sveriges totala elproduktion på
159 TWh, enligt Energimyndighetens årligen återkommande statistikrapport Energiläget.
Andra produktionskällor i Sverige är kraftvärme, en mindre del installerad solenergi samt
reservkraft bestående av oljekondenskraftverk och gasturbiner. (Energimyndigheten, 2015)
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I Figur 1 visas den procentuella fördelningen mellan kraftslagen i det svenska elsystemet
året 2016. Under året producerades totalt 152 TWh el i Sverige. (Energimyndigheten, b,
2017)
Figur 1. Diagram över Sveriges elproduktion år 2016. Upphovsmannen har godkänt att
figuren används i rapporten. (Camilla, 2016)

Elsystemet är under förändring med en ökande andel varierande produktionskällor, som
solenergi och vindkraft. I sin utredning om energisystemet år 2020 och underlagsrapporten
Vägval och utmaningar för energisystemet, tar Energimyndigheten dessutom upp det
faktum att kraftsystemet är i behov av investeringar till följd av dess ålder. En annan notis
är att produktionen börjar bli allt mer decentraliserad och det blir vanligare med
mikroproduktion. (Energimyndigheten, 2015)
Bara under året 2015 installerades 743 MW vindkraft i Sverige medan solenergi än så länge
inte är särskilt etablerat, men den andelen växer precis som vindkraften. Orsaken till
ökningen är målet om att fasa ut fossila bränslen och kraftförsörjningen från dessa
produktionskällor. Dessa mål har i sin tur lett till att Sverige har flera ekonomiska
styrmedel, bland annat ett elcertifikatssystem som har gynnat producenter med förnybar
elproduktion vilket har lett till fler investeringar inom vindkraft och solenergi.
(Energimyndigheten, 2015) (Energimyndigheten, 2017)
Andelen kärnkraft har till skillnad från de förnybara energikällorna, minskat i Sverige.
Under 2015 sjönk produktionen bland annat till följd av att kraftverket Oskarshamn 2 togs
ur drift. Utöver detta kraftverk så har Oskarshamn 1 också stängts och det är planerat att
reaktorerna Ringhals 1 samt 2 ska tas ur drift till och med år 2020. Dessa två
kärnkraftreaktorer stod för 7,2 TWh av Sveriges totala elproduktion på 151,7 TWh år 2016
(Vattenfall , 2017 a). Eftersom kärnkraften tillhör svensk baskraft tillsammans med
vattenkraften, men de närmsta åren har haft en lägre elproduktion än tidigare, är det viktigt
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att ha tillgängliga alternativ i form av reglerkraft för balanseringen av effekten på nätet med
mer intermittenta produktionskällor. (Energimyndigheten, 2017) (Wänlund, 2016)

2.2  Ett stabilt elnät
Det svenska stamnätet ägs av systemansvariga myndigheten Svenska Kraftnät vars uppgift
är att se till att det svenska kraftsystemet upprätthåller leveranssäkerheten på stamnätsnivå.
Myndigheten själva beskriver leveranssäkerhet som de två begreppen tillräcklighet och
tillförlitlighet. Att systemet är tillräckligt innebär att det finns nog med kapacitet för
produktion och överföring för att tillgodose elbehovet. Tillförlitligheten betyder att nätet
ska tåla vissa störningar och förändringar och delas därför in i områdena robusthet,
balansering och stabilitet.
Stabiliteten upprätthålls genom att Svenska Kraftnät tillämpar de systemtjänster som krävs
för att säkerställa driften av kraftsystemet. Stabiliteten påverkas av spänning, ström och
frekvens och dessa parametrar behöver ibland korrigeras tillbaka till sina normalvärden för
att minimera risken för systemkollaps. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
Balanseringen av effekten på elnätet innebär att efterfrågan på el behöver möta tillgänglig
elproduktion på nätet, annars finns risk för att nätets frekvens inte kan upprätthållas vilket
kan påverka driftsäkerheten. Detta sköts genom att elhandel bedrivs och att reglerkraften
kompenserar för skillnaderna mellan produktion och konsumtion. Svenska Kraftnät har ett
balansansvar för effekten på nätet och det sköts genom att bedriva en handel för reglerkraft
med elproducenter som har tecknat sig som balansansvariga. Huvudsakligen regleras
effektbalansen genom att se till frekvensen, som fungerar som en styrparameter och bör
vara 50 Hz. Vid små förändringar i frekvensen, sköts regleringen per automatik med hjälp
av förutbestämda kraftstationer. Vid större förändringar reglerar Svenska Kraftnät genom
att starta eller stoppa produktionsanläggningar. Om det finns risk för försämring av
driftsäkerheten i nätet har myndigheten befogenhet att tvinga en producent att reglera sin
produktion. (Jacobsson, et al., 2016, s 511-513)
Vanligtvis regleras effekten i nätet med hjälp av vattenkraft men även kraftvärmeverk,
mottrycksturbiner i industrier och gaskraftverk används. Ett exempel på en förnybar
produktionskälla som kan verka som reglerkraft är vindkraftverk med möjlighet att
optimera eller sänka produktionen genom att vindupptaget regleras. Till följd av dess låga
produktionskostnad anses det dock lämpligast att nyttja vindens elproduktion i första hand.
(Energimyndigheten, 2015)
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Nätets robusthet beskrivs som dess förmåga att hantera störningar och allvarliga fel som
förhindrar drift. Robustheten har därför med nätets redundans att göra, det vill säga att det
finns ett reservsystem som aktiveras vid driftfel för att driften ska kunna fortgå som vanligt.
(Svenska Kraftnät, 2017, b)

2.3  Elbörsen
Sveriges elnät är sammankopplat med andra nordiska länder som Finland, Danmark och
Norge samt vissa europeiska länder som Litauen, Polen och Tyskland. (Jacobsson, et al.,
2016, s150 ) Det finns därför en marknad för handel på elbörsen som kallas Nord Pool och
styrs av systemoperatörerna i länderna. På Nord Pool finns två typer av marknader där den
ena är en fysisk elmarknad där det handlas till spotpris. Det innebär att priser på el per
timme för olika klockslag ges ut ett dygn i förväg, sedan köps/säljs elen till dessa priser av
olika aktörer.
På marknadsplatsen sätts ett elpris som styrs av utbud och efterfrågan på el. Dagen före
lämnas ett bud på vad aktören vill köpa eller sälja, och klockan 12 dagen efter stängs
marknaden för nya bud. När buden är inne sätts ett systempris utefter marknadsmodellen.
Fram tills utsatt tid för leveransen av el kan förändringar i handel göras och därför finns den
andra delen av Nord Pools marknad där det går att handla med kontrakt per timme, som
kallas intradagsmarknaden. Det gör det möjligt att handla fram tills en timme före utsatt
handelstillfälle. (Jacobsson, et al., 2016, s 167-170)
Enligt energimarknadsinspektionen, som granskar elmarknaden i Sverige, sker cirka 85
procent av all handel med el i norden på Nord Pools marknadsplats.
(Energimarknadsinspektionen, 2017)

2.4  Vad påverkar elpriset?
Den nordiska elmarknadens sammankoppling med kontinenten gör att elpriset påverkas av
en rad omvärldsfaktorer. Det nordiska systempriset beror till stor del av mängden vatten
som finns i vattenkraftmagasinen samt tillgången på kärnkraft i systemet. Även priset på
utsläppsrätter, råvarupriser på bränslen som exempelvis kol men också den ekonomiska
stabiliteten, det vill säga om det råder hög eller lågkonjunktur, påverkar det nordiska
elpriset. (Lindholm, 2017)
Till följd av förbindelser mellan länder så påverkar också andra länders val av kraftkällor
det svenska elpriset. Vid olika typer av kraftproduktion mellan de sammankopplade
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länderna uppstår det prisskillnader på flera olika vis, exempelvis mellan Tyskland och
Norden. I dessa fall blir import och export väldigt intressant.
Låg produktionskostnad på vattenkraft i Norden och höga bränslepriser är ett scenario som
skapar låga nordiska priser och höga tyska elpriser. Tyskland har idag mer sol och vindkraft
vilket har bidragit till att de tyska elpriserna ofta är lägre än de nordiska, på grund av de
låga marginalkostnaderna för dessa förnybara kraftslag. I dessa fall är det gynnsamt att
exportera från Tyskland men handeln mellan länderna begränsas av överföringskapaciteten
och möjligheten att exportera el har även det en inverkan på det nordiska elpriset.
(Energimarknadsinspektionen, 2015)

3.  Frågeställning
Detta examensarbete syftar till att besvara två frågeställningar.
•   Hur kommer Sveriges framtida elsystem att se ut, kommer det att likna Danmarks och
Tysklands?
•   Är det lönsamt för en medelstor elproducent som Skövde Värmeverk att reglera ned sin
elproduktion, och därmed undvika balansavgifter, genom produktionsplanering?

4.  Mål och syfte
Syfte och mål med arbetet är att ta fram ett tillförlitligt, användbart resultat som Skövde
Värmeverk kan utnyttja som beslutsunderlag till de eventuella planerna på att optimera sina
anläggningars elproduktion med hjälp av programmet NEAS Planner. Ytterligare ett mål
med studien är att ta fram framtidsutsikter för Sveriges kraftförsörjning.

5.  Avgränsningar
Ett antal avgränsningar har gjorts för att hålla studiens omfattning inom rimliga ramar för
ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Dessa avgränsningar är:
•   Studien fokuserar på den framtida svenska elmarknaden och berör endast ytligt Sveriges
framtida totala energiförsörjning.
•   I denna studie har transportsektorn och integreringen av eldrivna bilar i elsystemet inte
tagits med i framtidsutsikterna för elsystemet.
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•   Simuleringen av Skövde Värmeverks produktionsdata har gjorts av NEAS.
•   I studien undersöks endast 4 månader av ett helårs produktion för användningen av
NEAS Planner. Perioden sträcker sig över vår och vinter.

6.  Metod
Detta examensarbete består av två delar. Rapporten jämför och sammanställer relevanta
utredningar, scenariostudier och framtidsprognoser som har tagits fram av organisationer,
forskare och myndigheter. Syftet är att svara på en av frågeställningarna angående vilken
framtid det svenska elsystemet är på väg mot. En jämförelse gentemot Tysklands och
Danmarks nuvarande elsystem görs också i syfte att svara på frågeställningen.
Den andra delen av denna studie är en lönsamhetsberäkning med hjälp av prognoser på
prisutveckling och den simuleringsdata som NEAS Energy har tagit fram med hjälp av
statistik från två av Skövde Värmeverks kraftvärmeverk. Lönsamhetskalkylen sträcker sig
över perioden februari till och med maj månad. Ett scenario med lägre genomsnittspriser tas
fram samt ett med högre genomsnittspriser.
Genomsnittspriserna förstärks med en ökad volatilitet på 1 procentenhet per år från
referensåret 2017 och analysen sträcker sig mellan år 2019 till och med år 2050. En möjlig
kostnadsbesparing beräknas också genom att värmeproduktion från alternativa
värmeproducerande anläggningar kan ersättas, då nedreglerad el kan omsättas till värme i
kraftvärmeverken som studeras.

6.1   Studier som har använts
Systemutvecklingsplanen av Svenska Kraftnät har använts då myndigheten har
systemansvar för det svenska stamnätet och därför anses som ett tillförlitligt och relevant
underlag. Systemutvecklingsplanen gäller för åren 2018 till 2027 och innehåller både
planerad utbyggnad och anslutning i kraftsystemet, samt ett framtidsscenario för
kraftsystemet år 2040. Scenariot är till för att belysa problematiken kring förändringarna i
kraftsystemet idag och vilka olika lösningar som finns. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
En förstudie angående en integrerad europeisk elmarknad och ett införande av
kapacitetsmekanismer gjord av Lars Bergman, professor i nationalekonomi har också
använts. Denna rapport har undersökts för att den behandlar behovet av reglerkraft på en
elmarknad med mycket förnybar elproduktion. (Bergman, 2016)
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Rapporten Scenarier över Sveriges energisystem 2016 är en underlagsrapport angående
svenska klimatutsläpp. Rapporteringen sker vartannat år till Europeiska kommissionen och
togs fram till rapporteringen för år 2017. Den innehåller ett antal scenarier för det svenska
energisystemet fram till år 2050 baserade på olika utgångspunkter, men grundar sig i
klimatpolitiken som gällde i Sverige fram till juni 2016. (Statens Energimyndighet, 2016, b)
Scenariostudien Fyra Framtider - Energisystemet efter 2020 användes enbart som
diskussionsunderlag eftersom Skövde Värmeverk ansåg den vara intressant att jämföra med
andra studier. Det är en explorativ scenariostudie gjord av Energimyndigheten som omfattar
ett helhetsperspektiv på energisystemet för åren 2030 till och med år 2050. (Statens
energimyndighet , 2016)

7.  Teoretisk referensram
Baskraft är kraftförsörjning som går att styra och planera efter behov av el. Hit hör
kärnkraft, vattenkraft och kraftvärme i Sverige. (Vattenfall, 2016)
Elcertifikat är ett stödsystem som syftar till att öka produktion och användning av förnybar
energi. Producenter av förnybar energi får elcertifikat av staten för varje MWh producerad
energi. Samtidigt har elhandelsföretag kvotplikt, vilket innebär en skyldighet att införskaffa
en viss mängd elcertifikat i förhållande till den el de säljer och använder. På så vis skapas
incitament för att producera förnybar energi. (Energiföretagen b, 2017)
Elområde är ett begrepp som Svenska Kraftnät har infört och innebär att Sverige är
uppdelat i fyra elområden där gränserna mellan områdena går där det finns begränsningar
för överföringen av el. Begränsningarna innebär att elområdena kan få olika priser på el.
(2017)
HVDC står för High-Voltage-Direct-Current och är en högeffektiv teknik för att överföra
stora mängder elektricitet över långa avstånd i form av likström. (ABB, 2018)
Intermittent kraft är icke planerbar kraft som inte kan styras och vars maximala möjliga
produktion är väderberoende. Exempel på intermittent kraft är vindkraft och solkraft. (IVA,
2015)
Mikroproduktion innebär att en ägare av en mindre anläggning som producerar el kan
sälja sin överskottsel genom att mata in den på nätet och dessutom, under vissa
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förutsättningar, få ytterligare förmåner såsom skattereduktion. Detta gäller till exempel
solceller eller egenproducerad vindkraft. (Mälarenergi, 2017)
Nätkoncession är ett tillstånd som måste ansökas om för att få bedriva elnätsverksamhet
och krävs för alla starkströmsledningar som potentiellt kan vara farliga för personer eller
egendom. Nätkoncession utfärdas av Energimarknadsinspektionen.
(Energimarknadsinspektionen, 2018)
Reglerkraften i Sverige är vattenkraften som kan lagras i vattenmagasin och användas vid
behov av el. (Vattenfall, 2016)
Reglerpris uppstår när det finns en obalans i elsystemet som Svenska Kraftnät måste
åtgärda. Det görs genom en nordisk reglerkraftsmarknad där aktörer som ingått avtal om att
vara balansansvariga kan lämna bud på hur mycket kraft de kan öka eller minska med och
till vilket pris, via uppregleringsbud eller nedregleringsbud. (2016)
Spotpriset är ett rörligt pris på el som varje dag bestäms på den nordiska elbörsen Nord
Pool. Spotpriset påverkas av många faktorer som exempelvis variationer i nederbörd, vind
och temperatur men beror även på andra prissättningar som priset på utsläppsrätter och
råvarupriser. (Lindholm, 2017)
Stamnätet är ryggraden i det svenska elnätet. Elnätet sammanbinder alla
elproduktionsanläggningar och alla platser där el används i ett enda system. Elnätet
förgrenar sig från stamnät till regionalnät och sedan ytterligare till lokalnät. (Lindholm,
2017, b)
Styrmedel införs i samhället i syfte att påverka människors och organisationers beteende
och livsstil och därmed öka takten mot en hållbar utveckling. Det kan handla om juridiska
styrmedel i form av lagar, ekonomiska styrmedel eller informativa styrmedel. Ekonomiska
styrmedel är exempelvis skatter och avgifter som fungerar som piska, eller bidrag och stöd
som kan fungera som morot. (Naturvårdsverket, 2016)
Svängmassa är en tröghet i kraftsystemet som finns till följd av stora synkrongeneratorer.
Svängmassan bidrar till att motverka plötsliga frekvensändringar i systemet. (Svenska
Kraftnät, 2017, b)
Utsläppsrätter är en tillåtelse ett företag måste ha för att få släppa ut växthusgaser till
omgivningen. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut motsvarande 1 ton
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koldioxidekvivalenter och varje år redovisar företagen sina utsläpp till Naturvårdsverket.
(Naturvårdsverket, 2017)
Värmekraftverk är ett samlingsnamn för kraftverk där värme omvandlas till el. I
kraftvärmeverk däremot sker produktion av el samtidigt som värme tas tillvara på, till
exempel genom fjärrvärme. (IVA, 2015)

8.  Litteraturstudie
8.1   Tysklands elförsörjning
Tyskland tog år 2011 ett beslut om att avveckla kärnkraften till år 2022 vilket ledde till att 8
reaktorer stängdes abrupt efter att beslutet var taget. I dagsläget finns 7 reaktorer kvar i
landet. (Bodecker Partners , 2018) Hur har elproduktionen påverkats av detta beslut?
Enligt International Energy Agency, IEA:s statistik angående elproduktion hade Tyskland
år 2010 en total produktion på cirka 633 TWh varav energimixen bestod av kol, kärnkraft
och gas i fallande storleksordning. (IEA, 2010, b) År 2015 hade energimixen ökat till en
elproduktion på knappt 647 TWh där produktionskällorna i fallande storleksordning var
kol, kärnkraft och vindkraft. (IEA, 2015, b)
Trots ett flertal stängda kärnkraftsreaktorer och mer vindkraft i systemet, visar statistiken
att landet exporterar mer el än före beslutet om kärnkraftens utfasning. Statistiken visar
nämligen att exporten av el var 85,3 TWh år 2015 i jämförelse med 2010 års export på 57,9
TWh. (IEA, 2015, b) (IEA, 2010, b) Orsaken till den ökande exporten är etableringen av de
förnybara produktionskällorna som skiftar mellan att skapa ett produktionsöverskott och
ibland ett behov av import. (Palm, 2014)
Energiewende kallas den förändring som pågår i energisystemet i Tyskland och som ska
leda till ett antal målsättningar angående minskade växthusgasutsläpp, avveckling av
kärnkraft, energieffektivisering samt mer förnybar energi. (Björnstrand, 2015)
Siffror från år 2017 visar på att kolet stod för 216,7 TWh medan vindkraften på 103,7 TWh
passerat kärnkraften som står för 73,14 TWh. (Fraunhofer, 2018, a) Dessa siffror visar att
utvecklingen av landets elproduktion har lett till en fortsatt användning av kolkraft men
också en ökning av förnybar energi där solenergi exempelvis har ökat. (Fraunhofer, 2018)
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8.1.1   Utmaningarna
SKGS har gjort en studie om Tysklands energiomställning, Energiewende: Lärdomar för
Sverige, där ett antal råd anges för Sveriges egna omställning av energisystemet. För att
främja utvecklingen av förnybar energi i Tyskland har det införts subventionering i form av
gynnsamma inmatningstariffer på nätet, vilket har inneburit stora kostnader för staten i
landet med tanke på mängden investeringar som gjorts inom förnybar elproduktion. Denna
kostnad betalas i slutändan av elkunderna genom elräkningen. (Palm, 2014)
Regeringen har dessutom fått erfara att stamnätet behöver rustas upp eftersom det inte är
anpassat till den utspridning av produktionskällor som energiomställningen har orsakat. Det
tyska stamnätet är överbelastat mellan norr och söder på grund av effektbrist i söder men
kraftproduktion i norr. Detta har lett till att det tagits fram utvecklingsplaner för stamnätet
som visserligen behövs men som innebär stora investeringskostnader. (Palm, 2014)
Orsaken till att situationen uppstått är att de avvecklade kärnkraftverken har varit placerade
söder om den bristande överföringskapaciteten. Det innebär att ju mer kraftproduktion som
stängs i söder i form av tysk kolkraft men också kärnkraftsreaktorer, desto mer förvärras
situationen. Det har inte bara påverkat landet internt utan har även fått en inverkan på
elpriset i norden och möjligheten för import respektive export. Exempelvis finns det en
växelströmskabel mellan västra Danmark och Tyskland som inte kan nyttjas fullt ut till
följd av den egna överföringsbegränsningen inom landet. Den tyska systemoperatören
menar att problemet är övergående till följd av planerade nya stamnätskablar, men den
svenska Energimarknadsinspektionen som har granskat situationen anser att problemet kan
väntas kvarstå ett flertal år eftersom utbyggnad tar tid. (Energimarknadsinspektionen, 2015)
Både Tyskland och Danmark har dessutom fått erfara en situation på elmarknaden som
blivit mycket omtalad. När marknadspriset styrs av tillgång och efterfrågan har det vid vissa
tidpunkter med hög produktion skapats mycket låga och ibland negativa elpriser. Enligt
Bodecker Partners återkommande elmarknadsrapport, betalade elbolagen kunderna som
mest med 50 euro per MWh i både Tyskland och Danmark under julen 2017. Situationen
orsakades av en liten andel driftsatt energiintensiv industriverksamhet i samband med
gynnsamma förhållande för väderbaserad elproduktion, det vill säga ett överskott.
(Bodecker Partners , 2018)
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8.2   Danmarks elförsörjning
Danmark är inte särskilt långt bort från Sverige geografiskt, frågan är dock hur stor skillnad
det är mellan elförsörjningen i nationerna. De danska nationella klimatmålen är att fasa ut
fossila bränslen, och ha en 100% förnybar energiförsörjning år 2050. (Energistyrelsen,
2018)
Enligt International Energy Agency har energimixen för elproduktionen förändrats över tid.
I tabell 1 nedan syns tydligt förändringen mellan åren 2010 och 2015 uttryckt i TWh.
Tabell 1. Danmarks elproduktion året 2010 respektive året 2015, enligt International
Energy Agency. (IEA, 2015) (IEA, 2010)
2010

2015

Vindkraft

7,8 TWh

14,1 TWh

Kol

17,0 TWh

7,1 TWh

Biobränsle/avfall

5,34 TWh

4,9 TWh

Naturgas

7,9 TWh

1,8 TWh

Solkraft

0 TWh

0,6TWh

Olja

0,77 TWh

0,3 TWh

Total elproduktion

38,9 TWh

28,9 TWh

Landet har satsat stort på vindkraftsproduktion och det planeras för en årlig produktion på
25 TWh till år 2025 som därmed täcker 60% av Danmarks, historiskt sett, stabila elbehov.
Fler förnybara energikällor som det har satsats på är solenergi som det precis som för
vindkraften finns planer på att investera ytterligare i. (IEA, 2017) (Energistyrelsen b, 2018)
Det som är speciellt med Danmarks elsystem är dess höga tillförlitlighet, trots ökningen av
andelen intermittent kraft och ett regeringsbeslut från 1985 om att utesluta kärnkraft ur
energisystemet. (World Nuclear Association , 2017) Den höga tillförlitligheten har enligt
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IEA huvudsakligen berott på investeringar i nätet och samarbetet mellan de nordiska
länderna. (IEA, 2017)
Danmark har idag ett kraftsystem uppbyggt av många decentraliserade energikällor och en
stor överföringskapacitet till angränsande länder för att upprätthålla effektbalans på nätet
med en stor andel vindkraft. Landet har nämligen ofta ett överskott under vintertid, men ett
underskott sommartid när kraftvärmeanläggningarna inte är konkurrenskraftiga att köra på
grund av lågt värmebehov i landet och då är landet beroende av import och
exportmöjligheter. (Jonan & Tornaes, 2017) Den befintliga reglerkraften har blivit värdefull
med tanke på variationen i effekttillgång och med planer på elproduktion bestående av 50%
vindkraft till 2020 kommer den troligtvis behålla sin viktiga roll i energimixen. Länge har
reglerkraften bestått av fossila bränslen men den ska bytas ut mot avfall och biobränsle för
att nå de nationella målen om förnybar energi. (IVA, 2016)

8.3   Scenariostudier
8.3.1   Energimyndighetens scenarier för Sveriges energisystem
8.3.1.1  Syftet med rapporten
Sverige ska vartannat år ta fram scenarier över de svenska klimatutsläppen och rapportera
till Europeiska kommissionen. Rapporteringen samordnas av Naturvårdsverket och baseras
på underlag från flera olika svenska myndigheter. Den här rapporten från
Energimyndigheten är en del av underlaget till 2017 års klimatrapportering till Europeiska
kommissionen.
För att kunna bidra till klimatrapporteringen måste Energimyndigheten använda sig av EU:s
förutsättningar gällande prisutvecklingen av kol, olja, naturgas och utsläppsrätter. Eftersom
den prisutvecklingen är relativt hög har de stor påverkan på resultaten i scenarierna.
Energimyndigheten har därför tagit fram ytterligare scenarier med lägre prisnivåer i syfte
att kunna använda rapporten i andra sammanhang.
8.3.1.2  Jämförelse med fyra framtider
Energimyndighetens rapport Fyra framtider är en liknande scenariostudie men framtagen ur
en explorativ synvinkel, till skillnad från myndighetens rapport om Scenarier för Sveriges
energisystem 2016 som är baserad på dagens energisystem samt beslutade styrmedel. Med
andra ord kan den sistnämnda rapporten anses som en mer realistisk studie. Det betonas
därför att resultaten från den här rapporten inte ska jämföras med slutsatserna i Fyra
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framtider.

8.3.1.3  Sammanfattning av scenarier
Rapporten omfattar åtta olika scenarier. Referens EU, Hög BNP och Höga fossilpriser är de
tre första scenarierna som är framtagna för klimatrapporteringen och är således baserade på
Europeiska kommissionens prissättning av bränslen och utsläppsrätter.
Scenarierna Lågt elpris och Lågt elpris + 18TWh är baserade på lägre priser än EU:s
riktlinjer. Syftet är att visa på effekterna av lägre elpriser samt hur en utökning av
elcertifikatsystemet med 18 TWh kommer påverka marknaden.
De tre sista scenarierna har tagits fram specifikt för transportsektorn i syfte att undersöka
utvecklingen av koldioxidutsläpp från den sektorn och kallas Ökat trafikarbete, Fler
elfordon och Låg effektivisering fordon.
8.3.1.4  Vilka scenarier har rapporten fokuserat på?
Studien har avgränsats till fyra av scenarierna med följande motivering:
•   Referens EU
•   Hög BNP
•   Höga fossilpriser
•   Lågt elpris + 18 TWh
Eftersom de tre första scenarierna är relaterade till den faktiska klimatrapporteringen som
ett krav av EU är de relevanta för studien. Kravet på ett scenario med högt koldioxidutsläpp
motsvaras av Hög BNP, medan kravet på ett scenario med lågt koldioxidutsläpp motsvaras
av Höga fossilpriser.
De två scenarier som behandlar lågt elpris har tagits fram framförallt för elproduktion inom
tillförselsektorn och eftersom uppdragsgivaren till detta examensarbete är ett
elproducerande företag, är de relevanta att analysera. Enbart scenariot med lågt elpris som
involverar en utökning av elcertifikatsystemet med 18 TWh har tagits med av de två
scenarierna med lågt elpris eftersom beslut har tagits om att utöka elcertifikatsystemet.
(Regeringskansliet , 2016)
Denna studie är avgränsad från transportsektorn så de tre resterande scenarierna som rör
transportsektorn analyseras ej. (Statens Energimyndighet, 2016, b)
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8.3.1.5  Konsekvenser av elpriset
Till att börja med kan det påpekas att rent allmänt leder ett högt elpris till en lägre
elanvändning och ett lågt elpris till en högre elanvändning. I samtliga scenarier förutses den
totala energianvändningen dock minska till 2050, främst på grund av att kärnkraftsreaktorer
tas ur drift vilka står för stora energiförluster i relation till den elproduktion de tillför.
Elpriset är till stor del beroende av priset på fossila bränslen och utsläppsrätter. Är de
priserna höga leder det även till ett högt elpris. Följden av ett högt elpris blir att
investeringar i ny elproduktion blir mer lönsamma och därmed mer attraktiva. Den
förväntade framtida elproduktionen för de olika scenarierna varierar därför ganska mycket
på grund av priserna på fossila bränslen och utsläppsrätter. I scenarierna som baseras på
EU:s förutsättningar blir elpriset högt och därmed fås en hög elproduktion och tvärtom i de
med ett lägre elpris.
Exporten av el är en annan faktor som är beroende av elpriset. Vid högre elpriser ökar som
tidigare nämnt produktionen av el och då ökar även exportmöjligheterna. Skillnaden i elpris
mellan länderna ökar vid högre priser på utsläppsrätter, vilket stärker lönsamheten för nya
överföringsförbindelser. I scenarierna baserade på EU:s förutsättningar räknas det därför
med att det kommer byggas nya förbindelser, medan de befintliga förbindelserna räcker till
i scenarierna med lägre priser. Lägre priser på fossila bränslen och utsläppsrätter medför
mindre prisskillnader vilket leder till att det finns ett mindre incitament att utöka handeln
mellan länderna. Oavsett scenario, förväntas Sverige vara nettoexportör av el 2020, men ett
lågt elpris i kombination med att kärnkraften fasats ut kan ändå leda till ett importbehov av
el efter 2050.
Vindkraftens förväntade expansion varierar med elpriset. Vid ett högt elpris ökar
lönsamheten för vindkraft och utbyggnaden ökar utan behov av något stöd. Vid låga
elpriser krävs dock ett elcertifikat för utbyggnad, vilket innebär att utökningen av
elcertifikatsystemet gör det möjligt för vindkraftsproduktionen att komma in tidigare i
elsystemet och ge Sverige större exportmöjligheter av el. Efter 2035 förutses elpriset bli
tillräckligt högt för att vindkraften ska kunna byggas på sin egen lönsamhet utan stöd från
elcertifikat.
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Fjärrvärmeanvändningen förutses att öka något oavsett scenario men är beroende av
elpriset. Högre elpris medför högre användning av fjärrvärme vilket beror på att
värmepumpar blir mer konkurrenskraftiga vid lägre elpriser. Efter 2035 når elpriserna en
nivå där värmepumparna tappar konkurrenskraft i förmån för fjärrvärmen.
En liten utbyggnad av solceller sker i fallen med högre elpriser men beräknas inte vara
lönsamt vid lägre elpriser. Det påpekas dock att solcellsanläggningar kan komma att byggas
av andra anledningar än ekonomiska.
Elpriset kan även komma att påverka hur stor andelen förnybar el blir i framtiden av olika
anledningar. Lägre elpris minskar incitamenten för investeringar i förnybar el. Dessutom är
priset på naturgas lägre i de fall då elpriset är lägre, vilket leder till att naturgasen
konkurrerar ut förnybara bränslen som exempelvis biobränsle. Risken finns då att Sverige
inte når målsättningen om 100 procent förnybar el till 2040. Är elpriset däremot högt
kommer sannolikt målet att nås. Högre priser på fossila bränslen gynnar i allmänhet
förnybar energi. (Statens Energimyndighet, 2016, b)
8.3.1.6  Elbalansen
Elbalansen kommer se lite olika ut beroende på vilket scenario som analyseras. Den
beräknade tillförseln av el från olika kraftslag kommer i det här avsnittet att sammanfattas
för år 2050. Syftet är att ge en inblick i hur eltillförseln kan se ut längre fram i tiden och hur
den påverkas av de parametrar som skiljer sig åt mellan scenariona.
I samtliga scenarier kommer elpriset att vara för lågt för att nya investeringar i kärnkraft ska
ge avkastning och den antas därför helt fasats ut till 2050, det vill säga kärnkraften bidrar
inte med någon tillförsel för det året och framåt.
Oavsett scenario finns en andel fossila bränslen kvar i energisystemet till 2050. Dels i form
av den fossila delen av avfall och dels i form av restgaser från ståltillverkning som används
till el- och värmeproduktion istället för att facklas bort. Vattenkraften beräknas producera
som ett genomsnittligt år i samtliga scenarier fast med en mindre produktionsökning. År
2050 tillför vattenkraften cirka 69 TWh.
Eltillförseln från kraftvärme som redovisas här avser den sammanlagda produktionen från
industri och fjärrvärmesystem.
Nedan följer specifika data relaterade till respektive scenario för år 2050.
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Referens EU:
I de tre scenarierna med högre elpriser blir utbyggnaden av vindkraft mer lönsam vilket
leder till att utbyggnaden blir större. Vindkraften ligger här på 63 TWh.
Samma resonemang gäller för solceller som står för 4,5 TWh av elproduktionen.
Eltillförseln från kraftvärme är 21,4 TWh. Det bränsle som sätts in för elproduktionen
utgörs av cirka 88% biobränsle och resten fossila bränslen.
Total elproduktion uppgår till 158 TWh varav total användning utgörs av 144 TWh. Det
innebär att Sverige exporterar 14 TWh el i det här scenariot.
Hög BNP:
Scenariot med högre koldioxidutsläpp har den högsta totala energianvändningen vilket
beror på att tillväxten är god här. Konsekvensen av högre energianvändning blir högre
utsläpp av koldioxid. Elbalansen ser dock ungefär likadan ut som i grundscenariot.
Vindkraften ligger på 64 TWh. Solcellernas produktion är 4,5 TWh. Kraftvärmen står för
22,3 TWh. Andel biobränsle av insatt bränsle för elproduktion är cirka 87%. Total
elproduktion är ungefär 159 TWh varav 146 TWh går till Sveriges egen användning och 13
TWh exporteras.
Höga fossilpriser:
Även i scenariot med lägre koldioxidutsläpp finns en liknande elbalans som i
grundscenariot men här är elanvändningen lägre eftersom de höga priserna dämpar
användningen, vilket medför att Sverige exporterar mer. Eltillförseln från vindkraft är 62
TWh. Solkraften tillför 3,4 TWh vilket är något lägre än föregående scenarier. Kraftvärmen
står för 22,5 TWh. Andelen biobränsle av insatt bränsle för elproduktion är här högre
eftersom priserna på fossila bränslen är högre, och ligger på strax över 91%. Den totala
elproduktionen uppgår till 156 TWh och eftersom användningen är lägre än föregående
scenarier vilket motsvarar 138 TWh, exporterar Sverige i det här scenariot 18 TWh el.
Lågt elpris + 18 TWh:
Vid 2050 ligger utbyggnaden av vindkraft på 40 TWh. Solkraften är inte lönsam vid det
lägre elpriset och ligger på 0,1 TWh. Kraftvärmen är något högre än de föregående
scenarierna och ligger på 23,4 TWh. Andelen biobränsle som utgör det insatta bränslet för
elproduktion är här 64% vilket är lägre än i scenarierna som baseras på EU:s riktlinjer. Det
förklaras av att priserna på naturgas i det här scenariot är så pass låga att de tar andelar av
biobränslet. Visserligen pressas naturgasen undan under de år som elcertifikatsystemet är i
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drift men efter det blir naturgasen mer aktuell. I det här scenariot är elanvändningen högre
än den totala eltillförseln vilket förklaras av de låga elpriserna. Total användning är 147
TWh och total tillförsel är 132 TWh. Detta innebär att Sverige blir nettoimportör av 15
TWh år 2050. (Statens Energimyndighet, 2016, b)
8.3.1.7  Förväntade elpriser
Den framtida prisbilden av elpriset har simulerats genom modellen TIMES-NORDIC med
input i form av den ekonomiska utvecklingen, energipriser, sektorspecifika förutsättningar
samt befintliga och beslutade styrmedel. Scenarier över bränsle-, el och- fjärrvärmepriser
har tagits fram tillsammans med levererade förutsättningar från EU om prissättning för
utsläppsrätter, råolja och kol. Priserna simuleras från utgångsåret 2015, sedan följer 2020,
2030, 2040 och slutligen 2050. Prisprognosen visar årsgenomsnitt i kr/MWh. Nedan följer
en kort sammanfattning av de simulerade elpriserna för respektive scenario.
Referens EU:
I referensscenariot baserat på EU:s priser på fossila bränslen och utsläppsrätter är elpriset
högre. Det börjar år 2015 på 295 kr/MWh för att sedan öka till 333 kr/MWh år 2020. Efter
det ökar det stadigt med ungefär 100 kr/MWh per tioårsperiod till 2040 för att slutligen
landa på 568 kr/MWh år 2050.
Hög BNP:
I det andra scenariot som är baserat på EU:s riktlinjer men där ett högre koldioxidutsläpp är
medräknat ligger priserna på samma nivåer som i referensscenariot, det vill säga med ett
slutpris på 568 kr/MWh år 2050.
Höga fossilpriser:
Det tredje scenariot som baserats på EU:s riktlinjer är relaterat till höga fossilpriser och
därmed ett lågt koldioxidutsläpp. Här skiljer sig nivån på elpriset då det är något högre.
2015 börjar elpriset på 298 kr/MWh, sedan sker en ökning till 349 kr/MWh år 2020 och
ökar sedan stadigt med ungefär 100 kr/MWh per tioårsperiod till 2040. Till slut sker en
ökning till 582 kr/MWh år 2050.
Lågt elpris + 18 TWh:
Detta scenario baseras på lägre priser på utsläppsrätter och fossila bränslen än vad som
anges av EU, således blir även nivåerna på elpriset lägre. Startpriset år 2015 är 281
kr/MWh men minskar sedan till 247 kr/MWh år 2020. Därefter ökar det igen till 338

17

kr/MWh år 2030 och ökar sedan ytterligare för att till slut hamna på 484 kr/MWh år 2050.
(Statens Energimyndighet, 2016, b)
8.3.1.8  Sammanställning scenarier
Tabell 2. Sammanställning över de olika scenariernas kraftfördelning,
elanvändning och elpris. (Statens Energimyndighet, 2016, b)
Referens EU

Hög BNP

Höga fossilpriser

Lågt elpris
+ 18TWh

Vindkraft 2050
Solkraft 2050
Vattenkraft 2050
Kraftvärme 2050
Total Elproduktion 2050
Elanvändning 2050
Elpris 2020
Elpris 2050

63 TWh

64 TWh

62 TWh

40 TWh

4,5 TWh

4,5 TWh

3,4 TWh

0,1 TWh

69 TWh

69 TWh

69 TWh

69 TWh

21,4 TWh

22,3 TWh

22,5 TWh

23,4 TWh

158 TWh

159 TWh

156 TWh

147 TWh

144 TWh

146 TWh

138 TWh

132 TWh

333 kr/MWh

333 kr/MWh

349 kr/MWh

247 kr/MWh

568 kr/ MWh

568 kr/ MWh

582 kr/MWh

484 kr/MWh

8.3.2   Kraftsystemet 2040 av Svenska Kraftnät
Hösten 2017 gav Svenska Kraftnät ut en systemutvecklingsplan för åren 2018 till 2027.
Planen beskriver kraftsituationen i nuläget, men också viktiga förändringar i och med
omställningen av det svenska elsystemet. I rapporten har även ett framtidsscenario för
kraftsystemet år 2040 tagits fram. Scenariot baseras på ett antal antaganden som till
exempel att den svenska elanvändningen antas öka till cirka 150 TWh med tanke på vissa
faktorer i form av befolkningsökning, teknikutveckling och ekonomisk tillväxt.
I scenariot antas också kärnkraften ha avvecklats till följd av politiska beslut och
betänkandet Kraftsamling för framtidens energi som Energikommissionen lämnade till
regeringen år 2017. Orsaken till stängningen av kärnkraftsreaktorer anges som bristen på
nyinvesteringar i anläggningar och en sämre lönsamhet i produktionen.
Vidare antas att 12 TWh vindkraft byggs ut av de 18 TWh som elcertifikatsystemet är tänkt
att utökas med, 3 TWh används för att rusta upp befintliga vindkraftverk samt att 3 TWh
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går till den norska vindkraften. 7 TWh solkraft antas även installeras i kraftsystemet.
Övriga produktionskällor antas behålla samma kapacitet som finns i dagens kraftsystem.
Utifrån dessa antaganden har myndigheten tagit fram ett scenario som i sin tur leder till
konsekvenser. En konsekvens är minskad svängmassa, det vill säga känsligare
frekvenshållning i systemet, till följd av kärnkraftens avveckling. Stängningen av
reaktorerna i kombination med en stor andel väderbaserade kraftkällor leder också till att
det vid vissa tidpunkter kan finnas en effektbrist på nätet som bidrar till att
balanseringsbehovet för kraftnätet ökar. Ytterligare en konsekvens som kan väntas utifrån
detta tänkbara system är att det kan komma att finnas en viss prisskillnad mellan olika
elnätsområden i Sverige. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
8.3.2.1  Elmarknaden och elprisets utveckling
Med mer decentraliserade och förnybara kraftkällor påverkas både elnätet och elmarknaden.
Dagens elmarknad har dock inte förändrats i takt med förändringen av vem som producerar
och konsumerar el idag, med tanke på att en aktör kan både sälja, köpa och lagra el. Enligt
Svenska Kraftnät innebär det att ansvaret på elmarknaden och de systemtjänster som hittills
har tillgodosetts genom elmarknadens nuvarande modell behöver förändras för att skapa
leveranssäkerhet i den nya typen av elsystem som utvecklas. (Svenska Kraftnät, 2017, b)

8.3.3   Slutsatser från Svenska Kraftnäts systemutvecklingsplan
8.3.3.1  Skäl till utbyggnad av kraftsystemet
Enligt Svenska Kraftnät finns det fyra drivkrafter som anses vara de huvudsakliga
argumenten för den framtida nätutvecklingen i Sverige.
•   En stor andel ny elproduktion kommer att anslutas till nätet, framförallt i norr i form av
vindkraft, vilket kommer medföra behov av nya investeringar i stamnätet.
•   Förbindelserna mellan Sverige och Norden samt den övriga kontinenten kommer att
behöva förbättras. Det beror dels på den europeiska marknadsintegrationen men även på
att mer volatil kraftproduktion kommer att anslutas till nätet, vilket kommer kräva ett
ökat samarbete länderna emellan.
•   Energianvändningen i storstäderna väntas öka mycket vilket kommer att leda till stora
nätinvesteringar. Utöver den allmänna tillväxten förklaras detta av tillkommande
serverhallar.
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•   Överföringen från norra till södra Sverige kommer att behöva byggas ut på grund av
avvecklingen av kärnkraft i kombination med ökad förbrukning.
Stora delar av stamnätet börjar nå sin tekniska livslängd, de äldsta närmar sig 70 år, och
kommer att behöva förnyas inom de närmsta decennierna. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
I nästa avsnitt diskuteras vilka större investeringar och förändringar som är planerade för de
kommande tio åren på stamnätsnivå.
8.3.3.2  Förbindelsen mellan Sverige och Finland
Det har fattats beslut om att en tredje växelströmsledning mellan norra Sverige och
Finland ska byggas och tas i bruk år 2025. Den nya förbindelsen beräknas öka
handelskapaciteten med 800 MW och kommer att underlätta reglering samt
reservutnyttjandet mellan länderna. Alternativ till att ersätta den äldsta av de två
befintliga förbindelserna har även undersökts då denna börjar närma sig sin tekniska
livslängd. Det bästa alternativet och den nuvarande inriktningen är att ersätta den med en
ny förbindelse längre norrut i Sveriges elområde SE2, där ett stort produktionsöverskott
finns och på så sätt samtidigt avlasta det området. Den ersättande förbindelsen förväntas
vara genomförd år 2030. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
8.3.3.3  Norra Sverige
Goda vindförhållanden i kombination med gles befolkning medför att den största delen av
utbyggnaden av vindkraften förväntas ske i norra Sverige. Studier har därför gjorts för att
undersöka vilka åtgärder som krävs för att kunna upprätthålla driftsäkerheten och
säkerställa att överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige räcker till.
Väster om Piteå och Luleå är den hittills största vindkraftparken i Sverige planerad att
byggas. Parken kommer att omfatta 1100 vindkraftsverk och generera en total effekt på
4000 MW. För att kunna hantera den stora effekten kommer det intilliggande stamnätet
sannolikt att behöva förstärkas. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
8.3.3.4  Mellersta Sverige och Stockholm
Snittet mellan elområde SE2 och SE3 är beläget mitt i Sverige och är en skiljelinje mellan
stor elproduktion i norr och hög förbrukning i söder. Detta medför att överföringen i
snittet redan belastas väldigt hårt. Avvecklingen av kärnkraft i kombination med mer
vindkraft i norr och ökad förbrukning i söder kommer att skapa ännu större krav på
överföringskapaciteten. Dessutom börjar flera av ledningarna samt vissa delar av
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tillhörande anläggningar nå sin tekniska livslängd och ett flertal av dem kommer att
behöva förnyas inom de närmsta tio åren. Dessa förändringar motiverar förstärkningar av
kapaciteten i nätet. Exakt vilka åtgärder som kommer att göras är inte fastställt men
möjliga alternativ utreds.
Efterfrågan på el i Stockholmsområdet har ökat kraftigt och snabbare än vad som
förutsågs när nätet strukturerades på 2000-talet. För att kunna uppfylla framtidens krav på
tillgänglighet och driftsäkerhet har därför Svenska Kraftnät, på begäran från regeringen,
tagit fram ett förslag på en ny nätstruktur som ska implementeras fram till år 2027 och
som kommer att beröra 21 kommuner i Stockholms län. Åtgärdspaketet innefattar att
delar av nätet kommer att avvecklas medan det i andra delar sker en höjning av
spänningsnivån från 220 kV till 400 kV. Även nya ledningar kommer att tillkomma,
bland annat en delvis markförlagd 400 kV-ledning. Storskalig användning av kabelteknik
kommer dessutom medföra investeringar i ytterligare teknik. Till skillnad från
luftledningar behöver kablar reaktiv effekt som måste tillföras genom till exempel så
kallade shuntreaktorer.
Slutligen planeras ytterligare en 400 kV-ledning genom västra delen av regionen, tänkt att
ersätta dagens 220 kV-förbindelser i området. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
8.3.3.5  Västkusten och södra Sverige
När de två kärnkraftsblocken i Ringhals avvecklas kommer produktionskapaciteten i
elområde SE3 att minska med nära 1800 MW. En stor del av det bortfallet kommer att
behöva kompenseras från utomstående tillförsel, bland annat norsk vattenkraft, vilket
ställer höga krav på överföringskapaciteten. De för närvarande två existerande 400 kVledningarna norr om Göteborg har som konsekvens av detta bedömts som otillräckliga
och resulterat i att en ny 400 kV-ledning kommer att byggas längs västkusten. Den nya
ledningen kommer att förebygga begränsningarna i matningen i regionen och samtidigt
utöka andelen effekt som kan exporteras/importeras till och från Norge.
En annan konsekvens av kärnkraftsbortfallet är att förmågan till spänningsreglering längs
västkusten minskar. För att kompensera för det planerar Svenska Kraftnät bland annat att
installera fyra nya shuntkondensatorer i området.
Efter det att förbindelsen mellan Sverige och Litauen togs i bruk har överföringen mellan
elnätområdena SE3 och SE4 ökat med 700 MW i båda riktningarna. För att kunna säkra
driften av utlandsförbindelsen samt förbättra stamnätets överföringsförmåga har Svenska
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Kraftnät sökt koncession för en ny 400 kV-ledning mellan elnätsområdena. I väntan på att
ledningen tas i bruk och kan avlasta nätet har ett systemvärn installerats som kan koppla
bort utlandsförbindelsen vid behov. Ledningen ska även hjälpa till att stabilisera den
kvarvarande kärnkraftsgeneratorn i Oskarshamns kärnkraftverk. (Svenska Kraftnät, 2017,
b)
8.3.3.6  Sverige och Tyskland
Konstruktionen av förbindelsen mellan Sverige och Tyskland, som går under namnet
Hansa PowerBridge, har beslutats att gå vidare till nästa fas. Datum för brukstagning är
inte helt fastställt men den kan vara i drift år 2025/2026. Förbindelsen är tänkt att vara en
HVDC-förbindelse och kommer ha en överföringskapacitet på 700 MW. Förbindelsen
kommer att öka handelskapaciteten med övriga Europa och kommer att vara en viktig
länk då mer väderberoende elproduktion tillkommer och behovet av export samt import
ökar. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
8.3.3.7  Förväntade förändringar av det svenska kraftsystemet
I systemutvecklingsplanen beskrivs också förändringar som förväntas ske på grund av de
förfrågningar om nya anslutningar av både produktionskällor och förbrukningsenheter
som Svenska Kraftnät har fått in.
Den totala effekten av vindkraft som myndigheten har fått anslutningsförfrågningar om
på stamnätsnivå har sammanställts. Förfrågningarna gäller för systemutvecklingsplanens
verksamma år 2018 till 2027. Ansökningarna om anslutning för vindkraft uppgår till 18
GW men endast 15% uppskattas installeras i nätet, det vill säga cirka 2,7 GW.
Vindkraftsutbyggnaden och anslutningsförfrågningarna väntas fortsätta öka med tanke på
elcertifikatets förlängning. Anslutningsförfrågningarna samt det förlängda
elcertifikatsystemet skulle därför kunna leda till en ökning med 6 GW ny installerad
effekt till år 2030. I slutet av 2017 hade Sverige en installerad kapacitet på cirka 6,5 GW
vindkraft (Energiföretagen, 2017) och idag är det cirka 6,7 GW (Ekonomifakta, 2018),
vilket innebär att Svenska Kraftnät förväntar sig en fördubblad vindkraftskapacitet i
framtiden.
Förfrågningar om anslutning av energiintensiv industri eller större effektuttag har kommit
upp till den totala summan 4 GW. Anslutning av serverhallar är ett nytt tillskott till
effektförbrukningen i Sverige som innebär att kraftnätet kring dessa områden behöver den
typ av förstärkning som har diskuterats i tidigare avsnitt. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
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8.3.4   En europeisk integrerad elmarknad av Lars Bergman
Med en ny produktionsmix kommer nya utmaningar för kraftsystemet men också för
elmarknaden som behöver anpassas efter den nya situationen med mindre förutsägbar
elförsörjning. Att kunna upprätthålla leveranssäkerhet och ha en god balansering av nätet
är fundamentala behov för ett fungerande system. En diskussion kring hur detta skulle
kunna göras med införandet av kapacitetsmekanismer tar Lars Bergman, svensk professor
i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, upp i sin studie utgiven år 2016.
Dagens svenska elmarknad har ett incitament för att tillgodose att effektbalansen behålls
på nätet, nämligen handeln med reglerkraft som sköts av systemoperatören Svenska
Kraftnät. Då balansen inte upprätthålls på nätet måste ansvarig aktör betala för den sålda
eller köpta elen som ska kompensera för obalansen. Denna typ av reglering har fungerat
bra så länge det funnits en baskraft i form av kärnkraft där effekttoppar har kunnat
regleras med hjälp av vattenkraft och kraftvärme.
Med en större andel förnybara produktionskällor finns det en risk att andra kraftverk inte
längre finns kvar eftersom solkraft och vindkraft har en låg marginalkostnad i jämförelse
till konventionella kraftkällor. Vid en stor andel sol och vindkraft finns det dessutom en
risk att vid vissa tidpunkter ha en överproduktion och vid andra en effektbrist, vilket gör
att produktionen med andra kraftkällor måste följa dessa variationer.
I studien tas två scenarion upp för reglering av effekttoppar och dalar, ett med en låg
andel förnybar el i systemet från data under en vecka i januari 2008 och ett simulerat
scenario med en hög andel i januari åren 2030 och 2050. Dessa beräkningar är gjorda av
Folke Sjöbohm vid Svensk Energi och visas i Figur 1 och figur 2 nedan.
Referensscenariot från 2008 hade cirka 60 TWh kärnkraft som var i samma
storleksordning som vattenkraften samt 2 TWh vindkraft. Variationerna i elbehovet under
januariveckan kunde regleras med hjälp av vattenkraften medan kärnkraft, kraftvärme,
värmekraft och vindkraft tillgodosåg grundbehovet på cirka 15 GW. Behovet för att
reglera upp och ned från grundbehovet låg på cirka 5 GW mellan dag och natt under
denna period och täcktes huvudsakligen av vattenkraften.
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Figur 2. Behov av reglerkraft under två veckor i januari. Källa: Mot en
integrerad europeisk marknad för el? av Lars Bergman, 2016.
Upphovsmannen har godkänt att figuren används i rapporten.
I det andra, framtida scenariot har en större del varierande produktionskällor integrerats i
systemet. Syftet med en jämförelse är att se hur stor skillnad det blir mellan reglering upp och
ned under åren 2030 och 2050 med en 40% andel intermittent kraft, bestående av sol- och
vindkraft. Några premisser att notera finns med i scenariot. I scenariot finns ingen kärnkraft,
dessutom är vindkraftens produktion och elbehovet baserat på data från år 2012. På grund av
att det inte blåser överallt förväntas endast 75% av vindkraftens totala installerad kapacitet
kunna nyttjas samtidigt. Samma begränsning förväntas gälla för solkraft.
Under den motsvarande januariveckan för åren 2030 och 2050 ser fördelningen av andelen
produktion olika ut över tid. Den 1 januari krävs en stor del reglering, som täcks av
vattenkraften. Ett momentant totalt behov på 16 GW som täcks av 6 GW vindkraft och
resterande del av vattenkraft. Senare under veckan täcker vindkraften majoriteten och övriga
produktionskällor står enbart för 3 GW. I slutet av veckan består produktionen av alla
kraftkällor förutom vindkraft då det inte blåser.
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Figur 3. Behov av reglerkraft under två veckor i januari under åren 2030 till
2050 i ett scenario med 40% intermittent kraft. Källa: Mot en integrerad
europeisk marknad för el? av Lars Bergman, 2016. Upphovsmannen har
godkänt att figuren används i rapporten.
Syftet med denna jämförelse mellan två vinterveckor i två olika system är att se att skillnaden
mellan det elsystem som tidigare har varit aktuellt och det eventuella system som Sverige
utvecklas till. Detta system kommer att vara i stort behov av kraft som kan täcka upp för
vädervariationer som i sin tur kan leda till fluktuerande elpriser.
Bergman diskuterar ett flertal olika varianter på kapacitetsmekanismer som ska säkerställa att
det ska finnas en viss kapacitet tillgänglig för att bemöta hög last. Exempel på
kapacitetsmekanismer som diskuteras är Strategic Reserve, Capacity Obligations och
Capacity Payment. Strategic Reserve betyder att en viss mängd kapacitet sätts undan som en
reserv och kan handlas upp av systemoperatören i tider med hög last och därmed höga priser.
Capacity Obligations är att ett elhandelsföretag måste ha en viss marginal mellan befintlig
kapacitet och leveransåtagande, för att kunna tillgodose el vid brist på effekt. Capacity
Payment innebär att systemoperatören betalar för att anläggningar bistår med tillgänglig
kapacitet vid stort elbehov. EU-kommissionen ställer sig tveksamma mot ett införande av
kapacitetsmekanismer då det anses vara ett hinder för en integrerad europeisk elmarknad.
Bergman drar slutsatsen att handel med reglerkraft och tillgodoseende av efterfrågeflexibilitet
i det svenska elsystemet bör hanteras genom att det skapas ekonomiska incitament för såväl
hushåll som industrier att sänka sin elanvändning. Exempelvis kan industrier anpassa sin
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verksamhet efter effekttillgång. Det bedöms kunna vara en första lösning på problemet med
att tillhandahålla tillräcklig reglerkraft för att hantera ett kraftsystem med en större andel
variabel elproduktion. (Bergman, 2016)

8.3.5   Fyra framtider av Energimyndigheten
Energimyndigheten har i sin scenariostudie Fyra framtider – Energisystemet efter 2020 tagit
fram fyra stycken framtidsscenarier för åren 2035 och 2050 utifrån vägval som grundar sig i
politik och prioriterade frågor i samhället. Scenarierna som är döpta till Forte, Legato,
Espressivo och Vivace har alla olika prioriteringar och mål för åren 2035 till och med 2050.
(Statens energimyndighet , 2016)
8.3.5.1  Forte
I Forte har ett scenario byggts upp utifrån att samhället satsar på svensk industri eftersom
invånarna är måna om den svenska välfärden. Låga energipriser och hög leveranssäkerhet blir
väldigt viktigt i detta scenario eftersom Sverige har mycket energiintensiv industri. I övrigt
karaktäriseras det här scenariot av tendenser till högre utsläpp och avfallsmassor som en
konsekvens av en ökande konsumtion, utan något uttalat klimatfokus. Klimatåtgärder
genomförs endast om de är lönsamma. Elproduktionen är centraliserad och det satsas på
utbyggnad av nya kärnkraftsreaktorer med ett nytt kärnkraftsprogram. Vattenkraften har
samma kapacitet som dagens elsystem och kraftvärmen finns också kvar. Utöver det finns en
del vind- och solkraft i systemet men det är inte någon stor bidragande faktor till Sveriges
elproduktion som i scenariot är tillräckligt stor för att exportera till andra länder via nya
utbyggda gränsöverskridande ledningar. I Forte förväntas andelen förnybar energi uppgå till
50% år 2050. I Scenariot bedöms elbehovet vara cirka 190 TWh år 2035 för att sedan sjunka
till 176 TWh. (Statens energimyndighet , 2016)
8.3.5.2  Legato
I scenariot Legato prioriteras långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället tillämpar en
cirkulär ekonomi. Medborgarna är medvetna och tillämpar ett egenansvar för att reducera sin
energikonsumtion. Elen är i detta scenario en exportvara som kommer från förnybara
produktionskällor som sol, vind, vattenkraft och biobränsle. Kärnkraften avvecklades då det
inte blev ekonomiskt försvarbart till följd av låga elpriser och en mindre elanvändning.
Fossila bränslen fasades ut redan 2035, till förmån för förnybar energi och till år 2050 är
energisystemet nästan helt förnybart. Samtidigt har den svenska energianvändningen minskat
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med hjälp av energieffektivisering, ny teknik och nya affärsmodeller.
Utbyggnaden av förnybar el drivs med hjälp av ett förlängt elcertifikatsystem och det görs
stora utbyggnader av landbaserad vindkraft. Elmarknaden påverkas genom att elpriserna blir
varierande över tid vilket leder till forskning för lager av elproduktion i Sverige. I scenariot är
efterfrågeflexibiliteten på el stor, vilket tillsammans med ny gränsöverskridande
överföringskapacitet innebär att leveranssäkerheten kan upprätthållas trots variabel
elproduktion. Elbehovet bedöms vara 134 TWh år 2035 och ökar till 148 TWh år 2050.
(Statens energimyndighet , 2016)
8.3.5.3  Espressivo
Scenariot Espressivo involverar ett samhälle där decentraliserad elproduktion är vanligt då
medborgarna vill styra sin egen elförsörjning. Denna typ av system kan dock innebära risker
eftersom det kan bli en bristande översyn av systemet som helhet och leveranssäkerheten kan
påverkas negativt genom avsaknaden av en synkroniserad styrning som i ett centraliserat
system.
Energianvändningen minskar till följd av att energieffektiviseringar och fossila bränslen fasas
ut. På grund av att uppvärmningen huvudsakligen sker med värmepumpar har dock
elanvändningen ökat till år 2050.
Kärnkraften och vattenkraften finns kvar eftersom överföringskapaciteten till andra länder
existerar och Sverige exporterar el. Solkraften blir en stor del av den svenska elförsörjningen
och går om vindkraften i storleksordning på 25 TWh till 30 TWh till år 2050. Elförsörjningen
till industrin upprätthålls bland annat av kärnkraft och havsbaserad vindkraft som byggs ut.
Elmarknaden förändras i detta scenario eftersom mikroproducenter försörjer sig själva vilket
leder till att handeln på Nord Pool minskar och i sin tur att marknaden utvidgas till en
europeisk elhandelsmarknad. Samtidigt skapas små elmarknader lokalt mellan
mikroproducenter som styrs av en europeisk elbörsnämnd. I Espressivo minskar
elanvändningen över tid, från 155 TWh år 2035 till 145 TWh år 2050. (Statens
energimyndighet , 2016)
8.3.5.4  Vivace

I scenariot Vivace är digitalisering och smarta system en viktig del av samhället där
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medborgarna är integrerade i utvecklingen, men även klimatfrågor och energiförsörjning
finns med på agendan. Energianvändningen har minskat till följd av teknikutveckling och
energieffektivisering. Det sker även en omställning av industrin som också fokuserar på att
bli oberoende av fossila bränslen genom forskning av nya tekniker. Exempelvis drivs
stålindustrin till stor del med hjälp av el. Energiintensiva industrier hjälper också till att
balansera elnätet med hjälp av flexibel drift.
Det satsas mycket på vind, sol och vågkraft i detta scenariot, medan kärnkraften försvinner i
takt med att den blir olönsam. Vattenkraftens effekt höjs genom investeringar i nuvarande
kraftverk, vilket skapar en flexibilitet i systemet. Med tanke på andelen väderberoende
produktionskällor samt att elmarknaden tillåter variationer i elpriset blir balanskraft och
reglerkraft mer värdefullt i detta system.
En ny typ av verksamhet tas upp i scenariot, nämligen serverhallar, som är mycket elintensiva
verksamheter och kan förväntas etableras i Sverige beroende på prisutvecklingen på el.
Denna verksamhetsetablering är enligt Energimyndigheten en utveckling som kan väntas
oavsett studerat scenario. I Scenariot går elbehovet upp mellan åren 2035 till 2050, från 155
TWh till 176 TWh. (Statens energimyndighet , 2016)

8.4   Den svenska energipolitiken
År 2016 slöts en ramöverenskommelse mellan fem riksdagspartier och i denna
överenskommelse finns bland annat ett mål om att nå ett 100% förnybart elsystem i Sverige
till år 2040. Det poängteras dock att 2040 inte ska vara en utsatt tidpunkt för avveckling av
kärnkraft. Elcertifikaten ska också förlängas till 2045 och utökas med 18 TWh till 2030 för
att gynna utvecklingen av förnybar elproduktion. (Regeringskansliet , 2016)
Hittills har elcertifikatsystemet huvudsakligen bidragit till utbyggnad av vindkraft i Sverige.
Under 2016 byggdes det ut 75 GWh solkraft medan det samma år byggdes ut 1,8 TWh
vindkraft. (Energimyndigheten, 2016) Andelen solkraft i Sverige är marginell och enligt SCB
svarade den för 0,09% av den svenska elproduktionen 2016. (Statistiska centralbyrån, 2018)
Hittills har majoriteten av alla investeringar gjorts av mikroproduktionsanläggningar till
småhus. (Energimyndigheten, 2016, b ) För att öka utbyggnadstakten har Energimyndigheten
på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för solkraftsutbyggnad i Sverige. Orsaken är
det svenska målet om en förnybar elproduktion till 2040. I strategin bedöms en utbyggnad
upp mot 5 till 10% av den svenska elproduktionen, vilket motsvarar 7–14 TWh, vara ett
rimligt mål till 2040. Målet är ambitiöst och kan jämföras med dagens solkraftproduktion på
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120 GWh. Strategin ger förslag på förändringar inom regelsystem, stödsystem och en
utvecklad infrastruktur som ska skapa incitament för att investera i solkraft.
(Energimyndigheten, 2016, c) Regeringen har med syfte att öka utbyggnaden av solkraft höjt
stödet för solceller till privatpersoner och ökat budgeten för stödet som mellan 2018 till 2020
ska uppgå till 915 miljoner kronor per år. Tidigare hade privatpersoner stöd för 20% av
installationskostnaden men idag är stödet 30% för såväl privatpersoner som företag.
(Energimyndigheten, 2018)
Efter ramöverenskommelsen har en statlig offentlig utredning gjorts och det har också
resulterat i ett betänkande som benämns Kraftsamling för framtidens energi som skrevs av
Energikommissionen. Syftet med utredningen var att lämna förslag på åtgärder för en hållbar
långsiktig energipolitik i Sverige.
I betänkandet sägs att de principer och regler som finns idag kring eventuell utbyggnad av
nya kärnkraftsreaktorer fortfarande ska vara i bruk.
Vad det gäller elsystemet och elmarknaden så föreslås såväl konkreta åtgärder som vidare
utredning av vissa frågor för att skapa underlag till beslut. När det kommer till elmarknaden
och dess framtida utformande säger sig Energikommissionen vara medveten om att
diskussionen om en ny marknadsmodell förs i Europa. Energikommissionen anser dock att
det saknas skäl att ändra på den svenska och nordiska elmarknadsmodellen just nu men att
den framtida marknadens utformning bör diskuteras över tid. (SOU 2017:2, 2017)
Detta betänkande har nu mottagit remissvar från berörda aktörer och intressenter i Sverige
som behandlas innan regeringen uttalar sig om förslagen i utredningen. Detta innebär att
något konkret beslut ännu inte är fattat för de förslag som tagits fram i utredningen.
(Regeringskansliet, 2017)
8.4.1   Den svenska kärnkraftens överlevnad
Efter Fukushima diskuterades säkerheten kring kärnkraftsverksamhet inom EU och det
beslutades att alla reaktorer ska ha en oberoende härdkylning, det vill säga att det numera
krävs en högre säkerhet i befintliga reaktorer. (IVA, 2016)
Den svenska kärnkraftens framtid blir därför en fråga om ekonomisk lönsamhet för att
upprätthålla drift och de förväntade säkerhetskraven som Strålsäkerhetsmyndigheten nu har
angett för drifttillstånd för kvarvarande reaktorer. Enligt ramöverenskommelsens
bestämmelser kring säkerhetskrav ska en anläggning inte få drivas vidare efter år 2020 om
den inte möter kraven, men att det är tillåtet att ersätta en reaktor som är på väg att nå sin
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ekonomiska livslängd. Dessutom ska det inte finnas någon statlig subventionering för
kärnkraft och denna verksamhet ska därför bära sina egna kostnader, vilket innebär att det
framtida elpriset kommer att spela en avgörande roll för kommande investeringar.
(Regeringskansliet , 2016) (Energimyndigheten, 2015)
Vattenfall och OKG är ägare av de kärnkraftsreaktorer som ännu inte har ett slutligt
driftdatum. De reaktorerna är Ringhals 3 och 4, Forsmark 1, 2, 3 samt Oskarshamn 3.
Forsmarks reaktorer producerade tillsammans 24 TWh under 2016 och det stod för knappa
18% av den totala elförsörjningen i Sverige. (Vattenfall, 2017 b) Data från år 2015 antyder att
livslängden förlängs upp till 60 år med hjälp av renovering och säkerhetshöjande åtgärder.
Räknat från driftstarten 1980 innebär det att reaktorerna är tänkta att vara i drift till 2040.
(Vattenfall , 2015) Reaktorn Oskarshamn 3 har också genomgått en renovering i form av
effekthöjning, säkerhetsåtgärder och förväntas vara i drift till 2045. Som bästa produktionsår,
vilket var 2015 har denna reaktor bidragit med 10 TWh. (OKG, 2017) Om dessa åtgärder
innebär upprusning enligt de nya säkerhetskraven framgår dock inte.
Ringhals reaktor 3 och 4, producerade 7,4 TWh respektive 8,3 TWh år 2016. (Vattenfall ,
2017 a) Ägarna räknar med en livslängd på 60 år från driftsättning för dessa reaktorer och
förväntas därför vara i drift in på 2040-talet. Det finns också planer på att möta de nya kraven
från Strålsäkerhetsmyndigheten för dessa reaktorer. (Vattenfall, 2017 c)

8.5   Långsiktig prisutveckling
North European Power Perspectives, NEPP, har på uppdrag av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA utfört simuleringar i ett nordiskt elsystem med ett 100%
förnybart elsystem. Resultatet blev en ny prisvariation i Sverige över året i jämförelse med
dagens priskurva. Dessa simuleringar är tänkta att spegla priset under 2040 till 2050.
Simuleringarna baserades på ett 75% förnybart elsystem i Nordeuropa och ett 100% förnybart
elsystem i Sverige, Norge och Danmark till år 2050 samt ett svenskt elbehov på 160 TWh. En
grundläggande förutsättning är att de stödsystem som finns idag även finns kvar. Enligt
simuleringen skulle Sverige ha en dubbelt så stor installerad kapacitet i jämförelse till det
maximala momentana elbehovet för att undvika effektbrist. Fördelningen av
produktionskällor i detta system består av 14 GW vattenkraft, 8 GW Kraftvärme eller
kondenskraft, 28 GW vindkraft och 12 GW solkraft. Simuleringarna består av
tvåveckorsperioder, en period i juni månad och en i januari/februari månad. Resultatet är ett
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stort elbehov vintertid med en lägre efterfrågan sommartid, men prisvariationerna dyker upp
under båda tvåveckorsperioderna.
För att visa på prisvariationernas fördelning över året, togs ett varaktighetsdiagram fram för
elpriset. Den är baserat på förväntad tillgänglig effekt i systemet över året och jämför med
dagens relativt stabila elpris över tid. Under 10% av året kan spotpriset i detta system uppnå
och eventuellt passera 1 kr/kWh men också sjunka ner mot nollnivå under 20% av årets 8760
timmar. Ett förväntat medelpris över året är cirka 0,3–0,35 kr/kWh vilket inte är jättestor
skillnad gentemot dagens genomsnittspriser. Det priskurvan visar är att ytterligheterna
förväntas träda fram mer i detta förnybara kraftsystem. (IVA, 2016) Den förklarande texten i
bilden för framtidens priskurva vid lågt elpris är troligtvis tänkt att vara ”Mer vindkraft (&
sol)” som då kan leda till fler lågpristimmar, eftersom dessa kraftslag har låg
marginalkostnad.

Figur 4. Priskurvan över årets timmar för modellsimuleringarna i det förnybara
elsystemet, utförda av NEPP. Källa: Fem vägval för Sverige, av IVA, 2016.
Upphovsmannen har godkänt att figuren används i rapporten.
Långtidsprognoser bär ofta på en viss osäkerhet eftersom parametrarna som påverkar elpriset
varierar över tid och därför kan se helt annorlunda ut om några år, därför ska
långtidsprognoser beaktas med viss försiktighet.
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8.6   Sammanställning av data från litteraturstudie

Tabell 3. Installerad effekt i olika studier
Lars Bergman

IVA:s

Tysklands

Danmarks

Sveriges

år 2030 - 2050

analys år

elförsörjning

elförsörjning

elförsörjning

2040 - 2050

år 2017

år 2016

år 2018

Vindkraft

18,8 GW

28 GW

56,18 GW

5,25 GW

6,722 GW

Solkraft

11,7 GW

12 GW

40,2 GW

0,85 GW

0,189 GW

Vattenkraft

16 GW

14 GW

5,6 GW

0,007 GW

16,18 GW

Kraftvärme

8 GW

8 GW

-

-

4,627 GW

Kärnkraft

-

-

10,8 GW

-

8,6 GW

Kolkraft

-

-

46,95 GW

1,6 GW

-

Gas

-

-

29,5 GW

2,15 GW

0,2 GW

Olja

-

-

4,69 GW

0,69 GW

0,9 GW

Avfall

-

-

-

0,35 GW

-

Biomassa

-

-

7,38 GW

1,6 GW

-

54,5 GW

62 GW

172,3 GW

12,5 GW

37,4 GW

Totalt

Statistiken över Tysklands installerade kapacitet är hämtad från Fraunhofer (Fraunhofer,
2018) och statistiken över dansk installerad kapacitet är tagen ifrån danska Energinets
miljörapport från 2017 (Energinet, 2017). Data över Sveriges installerade effekt idag är
hämtat från Ekonomifakta (Ekonomifakta, 2018). En notis om tabell 3 är att det ser ut som att
Sverige saknar energiutvinning av avfall, men troligtvis tillfaller det kraftvärme i den tidigare
nämnda källan.
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Tabell 4. Elpriser från olika studier och scenarier i kr/MWh.
Referens Eu -

Hög BNP

Höga fossilpriser

Lågt elpris +

NEPP prisanalys (År

18TWh

2045)

Energimyndigheten
2020

333

333

349

247

-

2030

422

422

439

338

-

2040

526

526

546

433

-

2050

568

568

582

484

300 - 350

9.  Lönsamhetskalkyl för nedreglering av Skövde
Värmeverks elproduktion
9.1   Neas Planner och besparing vid nedreglering
Som elproducent säljs producerad el till elhandlare/elleverantör via Nord Pool. Denna el
levereras sedan till elleverantörens elkunder. Elleverantören har dock ett balansansvar och
därmed en skyldighet att se till att konsumtion och produktion är lika stor hela tiden, det vill
säga att upphandlad el motsvarar förbrukningen. Balansen kan skötas av elleverantören eller
eventuellt av ett företag som balansansvaret har överlåtits till. (Svenska Kraftnät, 2017, b)
Balansen kan upprätthållas genom att planera och göra förbrukningsprognoser så att rätt
mängd el säljs i förhållande till förbrukningen hos kunderna. Om en balansansvarig aktör har
skapat en obalans mellan förbrukning och produktion, uppstår en kostnad för att kunna skapa
en effektbalans. Den kostnad som uppstår för företagen, på grund av att Svenska Kraftnät
debiterar den som orsakat obalans på nätet (Svenska Kraftnät, 2016, b), kan med andra ord
undvikas genom en förbättrad produktionsplanering.
Neas Planner fungerar som ett verktyg för produktionsplanering av
elproduktionsanläggningar, som i Skövde Värmeverks fall är en kraftvärmeanläggning.
Verktyget tar fram körscheman för anläggningen och optimerar produktionen med hjälp av
väderprognoser samt dygnet runt uppdateringar från elmarknaden. (NEAS Energy, 2017, b)
Handeln och inrapporteringen av hur anläggningen ska köras lämnas in ett dygn före
leveranstid av elhandlaren. Det är då viktigt att anläggningen körs enligt plan, eller att planen
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korrigeras, annars uppstår den tidigare nämnda balansavgiften från systemansvariga till
balansansvariga. Genom att reglera sin obalans fram tills leveranstimme på dageneftermarknaden kan elproducenten undvika balansavgiften. (Neas Energy, 2018)
Införskaffandet av Neas Planner skulle inte involvera någon investeringskostnad, däremot tar
Neas ut en procentuell avgift för den eventuella avkastning som kunden får.

9.2   Skövde Värmeverks elproduktionsanläggningar
Skövde Värmeverk har två kraftvärmeverk, Block 3 och Block 4, det vill säga båda
producerar el samt värme. Block 3 är en avfallsförbränningspanna och Block 4 är en
biobränsleeldad panna. Dessa två anläggningar är de anläggningar som lönsamhetskalkylen
för produktionsplanering huvudsakligen kommer att beröra. När det gäller bränslebesparing
från alternativa produktionsenheter berörs ytterligare två anläggningar, Lövängsverket som
eldar med biobränsle och en panna belägen på närliggande Volvo som förbränner bioolja.

9.3   Prisvolatilitet
Att prisvolatiliteten generellt ökar med en större andel intermittent kraftproduktion stöds av
ett flertal studier. NEPP:s prisanalys av året 2045 i ett helt förnybart svenskt elsystem som
visas i figur 3 i tidigare avsnitt, är ett exempel på hur prisvariationer kan komma att se ut i det
långa loppet.
Eftersom detta examensarbete också jämför det svenska kraftsystemet med det tyska och
danska är det av intresse att se hur en högre andel förnybar kraftproduktion har påverkat
prisvolatiliteten i dessa länder. En studie av det tyska och danska kraftsystemet visar att
volatiliteten förändras på olika vis i de olika systemen då en större vindkraftskapacitet
introduceras. På den danska marknaden minskar volatiliteten över dagen i förhållande till
volatilitetsnivån då studien gjordes. På den tyska marknaden ökar istället volatiliteten på
dagsbasis. (Rintamäki et al, 2017) Detta ska enligt författarens litteraturgenomgång även
stämma överens med tidigare studiers resultat. Orsaken till att det skiljer sig mellan länderna
är Danmarks möjlighet att importera svensk och norsk vattenkraft, vilket jämnar ut toppar
och dalar medan Tyskland har en liten överföringskapacitet i förhållande till dess
kraftsystems storlek. Författarna drar slutsatsen att överföringsförbindelser till andra länder,
likt de som Danmark har, är ett sätt att reducera volatiliteten.
I studien av Rintamäki har Solkraften till största del analyserats i det tyska kraftsystemet och
där produceras som mest i höglasttid, vilket har en sänkande effekt på pristoppar. Författaren
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kunde dock inte dra några slutsatser på vindkraft och solkraftens gemensamma inverkan på
volatiliteten eftersom dessa kraftkällor har olika produktionsmönster. (Rintamäki et al, 2017)
En studie gjord vid universitetet i Aalto, i Finland kom fram till att länder som Sverige, med
mycket vattenkraft, kan få en dämpad prisvolatilitet med mer vindkraftsproduktion i
jämförelse med länder som inte har samma tillgänglighet på reglerkraft och därmed
flexibilitet i systemet. Danmarks elpriser påverkas tillexempelvis starkt av en
vindkraftsintegration på 1 TWh/månad i det nordiska systemet. Det danska elprisets
volatilitet fördubblades medan det saknades en korrelation mellan vindkraftsintegration och
prisvolatiliteten i det svenska elpriset, vilket författarna tror beror på de olika svenska
elområdena samt tillgängligheten på vattenkraft. (Gerasimova, 2017)
En annan studie visar att vindkraften har en inverkan på den svenska prisvolatiliteten på lång
sikt med större vindkraftskapacitet men att olika elområden kan påverkas på olika vis på
grund av dess olika produktionsmix, det vill säga flexibiliteten i området. På kort sikt bedöms
effekten på volatiliteten av mer vindkraft vara svår att avgöra men författaren nämner en
annan effekt av mer vindkraftsproduktion, vilket är dess dämpande effekt på det svenska
elpriset. (Wirdemo, 2017)
Gemensamt för dessa studier är att de är överens om att prisvolatiliteten ökar med mer
vindkraft och variabel produktion, men det benämns också att volatilitet kan sänkas med
hjälp av flexibilitet som vattenkraft eller i form av överföringsförbindelser. Frågan är då hur
stor variabel produktion Sverige kan ha innan elpriset påverkas.

9.4   Simulering
Neas Energy har med hjälp av 2017 års elproduktion, tillhandahållen av Skövde Värmeverk,
beräknat den ekonomiska vinst som företaget skulle kunna ha fått över året genom
optimering av sin elproduktion för att upprätta en balans mellan efterfrågan och elproduktion.
Spotpriserna för år 2017 i elområde SE3 och priser för nedreglering, på timbasis användes i
Neas beräkningar. I detta fall har enbart en kostnadsbesparing för nedreglering analyserats.
Resultatet från simuleringen har sedan använts för att ta fram hur lönsamt användningen av
optimeringsverktyget kan vara efter år 2020 med en ökande prisvolatilitet på 1 procentenhet
per år från och med 2017, med hjälp av prisprognoser för elområde SE3 framtagna av
analytiker vid NEAS Energy. Dessa priser är rena terminspriser och har ingen inräknad
inflation. De elpriser som har tagits fram av NEAS har jämförts med andra prisanalyser
framtagna av etablerade aktörer på elmarknaden som av sekretesskäl inte omnämns i denna
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studie. Priserna är i samma storleksordning och därför bedömer vi att prisanalysen från
NEAS är tillförlitlig.

9.5   Metod för att beräkna framtida spotpriser och nedregleringspriser
9.5.1   Scenario med lägre genomsnittspriser
Neas prisanalytiker tog fram genomsnittspriser för åren 2019 till och med år 2022
i elområde SE3. För priser, se tabell 5. Genomsnittspriserna räknades sedan om
till timpriser enligt formel 1, 2 och 3. I detta scenario användes även
genomsnittspriset som NEPP tagit fram för året 2045 på 350 kr/MWh i syfte att
använda relativt låga priser som kan jämföras med utfallet från scenariot med
högre elpriser.
9.5.2   Scenario med högre genomsnittspriser
För att kunna jämföra utfallet av låga elpriser respektive höga elpriser och
dessutom göra en prognos längre fram togs ett case fram för åren 2020 till och
med år 2050. Detta gjordes med hjälp av de årsgenomsnittspriser som finns med i
studien över Scenarier för Sveriges framtida energisystem av Energimyndigheten.
Priserna från scenario Referens Eu användes eftersom scenariot bygger på
Europeiska kommissionens prissättning av bränslen och utsläppsrätter, vilket är
parametrar med en inverkan på elpriset. För priser, se tabell 4.
Tabell 5. Ursprunglig prisprognos med data angett i SEK/MWh i elområde SE3 från
NEAS Energy. Bid är det pris som elproducenten säljer el för på elmarknaden och ask är
det priset som en aktör kan köpa elen för på samma marknad. I studien användes
genomsnittspriset i tabell 5 som spotpris efter konsultation med experter på elmarknaden.
Tidperiod

Bid

Ask

Genomsnitt

År 2019

289,39

295,85

292,62

År 2020

272,95

279,81

276,38

År 2021

276,38

284,85

280,615

År 2022

296,08

306,84

301,46

Som tidigare nämnts så förväntas en ökad volatilitet för elpriserna med mer intermittent
kraftproduktion, samtidigt som vattenkraften har en dämpande effekt på just volatiliteten i
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Sverige. Därför har de framtida genomsnittspriserna för de analyserade åren anpassats efter
en något högre volatilitet, som antas öka med 1 procentenhet per år från året 2017. Det
innebär att metoden tar fram ett scenario för dessa år med mer volatila priser, där pristoppar
och dalar har förstärkts från referensåret 2017. Nedregleringspriset kan aldrig övergå
spotpriset i det fallet att det finns ett behov av att reglera ned den befintliga elproduktionen
och därför har de framtida nedregleringspriserna antagits ha samma förhållande till spotpriset
som priserna från året 2017 hade för respektive timme. Spotpriset och nedregleringspriset för
de analyserade åren har beräknats enligt formel 1, 2 och 3 nedan.
Det har även gjorts en kostnadsbesparing i form av bränslebesparing från alternativa
produktionsenheter om de 3 MW el som Skövde Värmeverk reglerar ned turbinen med
ersätter 3 MW värme från en annan produktionsenhet med högre bränslekostnad. Detta är
endast ett alternativ då det finns ett värmebehov, värmeproduktion vid en annan anläggning
eller då det går att mata in värme i bolagets befintliga ackumulatortank.
En viss modifiering gjordes av ett av spotpriserna för året 2017 då det saknades data på Nord
Pool för både elområde och nedregleringspris 2017-03-25 klockan 03:00 och därför har ett
medelvärde mellan klockan 02:00 och 04:00 använts för den timmen, med syfte att kunna
genomföra beräkningarna.
Tabell 6. Förklaring av parametrar i formel 1, 2 och 3.
Det beräknade spotpriset för det analyserade året

P

Procentuell förändring av volatilitet

x

Neas pris på årsbasis för det analyserade året

p

Spotpris aktuell timme år 2017

pS

Procentuell ökning av volatilitet

F

Pris för nedreglering

pN

aktuell timme år 2017
Genomsnittspris elområde SE3

pG

år 2017
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1.   𝐹	
   = (1	
  +	
  x)
	
  
2.   𝑃 = 𝑝 + (𝑝S	
   − pG)×𝐹
3.   PNedreglering = P	
  ×	
  (pS	
  ÷ pN)

9.5   Variationen år 2017
Året 2017 var medelpriset 300,9 SEK/MWh i elområde SE3, enligt Nord Pool. I diagram 1
nedan visas de variationer från genomsnittspriset som visas som toppar och dalar över
timmarna under de fyra analyserade månaderna. I diagrammet finns den variation som fanns
för både spotpris och pris för nedreglering i elområde SE3 över de fyra månaderna som
analyseras i denna studie. Denna variation har enligt den nämnda metoden ovan använts som
referenspunkt för framtida års spotpriser och nedregleringspriser.
Diagram 1. Variationen för spotpris och nedregleringspris i elområde SE3 under
perioden februari till och med maj månad, året 2017.

9.6   Krav och undvikande av balansavgifter vid nedreglering
De beräknade timpriserna fördes in i den modell som tagits fram av Neas efter deras
simulering av Skövde Värmeverks produktionsdata för år 2017. I simuleringen som är gjord i
Excel finns ett antal krav som har beaktats vid lönsamhetskalkylen.
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Minimum som totalt produktionskrav för att nedreglering ska kunna göras har satts till 5 MW
för de två turbinerna från avfallsförbränningen respektive det biobränsleeldade
kraftvärmeverket. Anledningen är att det endast räknas med en fast möjlig nedreglering på 3
MW och eftersom Skövde har en egenförbrukning på cirka 2 MW behöver minimikravet vara
5 MW.
Utöver det har även ett avkastningskrav mellan spotpris och nedregleringspris angetts till 25
kronor vilket innebär att kravet för nedreglering av anläggningarna är att skillnaden mellan
spotpris och priset för nedreglering är minst 25 kronor. Det är den skillnaden mellan spotoch nedregleringspris som hade blivit den timmens balansavgift annars och därmed den
kostnad som undviks vid nedreglering vid en obalans eller felaktig produktionsplanering.
Besparingen har beräknats både med och utan kravet för att kunna jämföra hur stor skillnad
det blir mellan utfallen. Skillnaden mellan spot och nedregleringspris, mätt i kr/MWh,
multiplicerades sedan med de 3 MW som Skövde Värmeverk har satt som möjlig sänkning av
produktionen. Därmed fås den besparing som hade infunnit sig om Skövde Värmeverk hade
en överproduktion på 3 MW för att förbrukningen inte mötte det förutsedda behovet hos
kunderna.

9.7   Beräkning av bränslebesparing
Bränslebesparingen för direkt överföring från el till värmeproduktion beräknades genom att
den värmeproduktion som sker vid de tidigare nämnda produktionsenheterna, Lövängsverket
och pannan på Volvo, ersattes med de 3 MW el som regleras ned från Block 4. Den
anläggning som har högst bränslekostnad ersattes till den grad det var möjligt för respektive
timme. Det vill säga att om produktionen endast var 2 MW hos den dyraste
produktionsenheten ersätts 1 MW av nästa produktionsenhet med en något lägre
bränslekostnad. På detta vis beräknades den optimala bränslebesparingen för den
elproduktion som omsattes till värme.
Nedan visas de olika produktionsenheternas bränslekostnad där värmeproduktion på 3 MW
kunde ersättas genom nedreglering. Volvo ersätts i första hand, Lövängsverket i andra hand
och i tredje hand Block 4. Att block 4 i sista hand reducerar sin bränsleförbrukning innebär
att det inte finns en möjlighet att ta tillvara på ytterligare värmeproduktion från anläggningen.
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Tabell 7. Bränslekostnad för olika produktionsenheter.
Volvo

Lövängsverket

Block 4

Bränsle

Bioolja

Biobränsle

Biobränsle

Kr/MWh

770

206

206

10.  

Resultat

10.1  Resultat från lönsamhetskalkyl
I tabell 8 finns det beräknade resultatet för perioden februari till och med maj månad som har
tagits fram med hjälp av prisanalyserna för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 i förhållande till
referensåret 2017. För ursprunglig prisanalys över de årliga genomsnittspriserna från Neas
Energy, se tabell 4. Utfallet för året 2045 är baserat på NEPP:s genomsnittspris på 350
kr/MWh.
I tabell 9 visas resultatet av beräkningarna med hjälp av genomsnittspriserna för åren 2020 till
och med 2050 från Referensscenario EU i Energimyndighetens studie över det framtida
svenska energisystemet.
Tabell 8. Scenario med lägre genomsnittspriser. Kostnadsbesparing för åren
2017, 2020, 2021, 2022 samt 2045 angivet i svenska tusen kronor, tkr.
Kostnadsbesparing

Kostnadsbesparing

bortsett från

med

avkastningskravet

avkastningskrav

Bränslebesparinga

Total
kostnadsbesparingb

2017

129,3 tkr

67,2 tkr

507,1 tkr

574,3 tkr

2019

125,9 tkr

64,1 tkr

499,0 tkr

563,1 tkr

2020

119,2 tkr

58,1 tkr

477,6 tkr

535,7 tkr

2021

121,0 tkr

59,7 tkr

484,2 tkr

543,9 tkr
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a

2022

129,7 tkr

67,7 tkr

505,2 tkr

572,4 tkr

2045

150,9 tkr

87,9 tkr

528,0 tkr

615,9 tkr

Bränslebesparing om all el körs som värme och ersättes alternativ värmeproduktion. Beräknat med avkastningskravet på 25

kr/MWh.
b

Total kostnadsbesparing med avseende på både bränslebesparing och kostnadsbesparing med avkastningskrav.

Tabell 9. Scenario med högre genomsnittspriser. Kostnadsbesparing med EU:s
referensscenario med högre elpriser för åren 2020, 2030, 2040, 2050 angivet i svenska
tusen kronor, tkr.

2020

2030

a

Kostnadsbesparing

Kostnadsbesparing

bortsett från

med

avkastningskrav

avkastningskrav

142,7 tkr

180,0 tkr

79,9 tkr

Bränslebesparinga

Total
kostnadsbesparingb

521,9 tkr

601,8 tkr

115,9 tkr

558,5 tkr

674,4 tkr

2040

223,6 tkr

158,8 tkr

577,4 tkr

736,2 tkr

2050

241,5 tkr

176,5 tkr

579,9 tkr

756,4 tkr

Bränslebesparing om all el körs som värme och ersättes alternativ värmeproduktion. Beräknat med avkastningskravet på 25

kr/MWh.
b

Total kostnadsbesparing med avseende på både bränslebesparing och kostnadsbesparing med avkastningskrav.

11.  

Analys av resultat

11.1  Variationen år 2019 och framåt
I diagram 2 och 3 visas variationen över de spotpriser som tagits fram och använts för att
beräkna en kostnadsbesparing för användandet av programvaran Neas Planner med en högre
volatilitet och prognoser på årliga genomsnittspriser. I diagram 3 syns det att det som har
förändrats från timpriserna året 2017 till året 2022, är en större utbredning i y-led.
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Diagram 2. Spotprisets variation över åren 2019 till och med år 2022.

Diagram 3. Jämförelse mellan spotprisets variation år 2017 och 2022 februari till och
med maj månad.
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11.2  Påverkande parametrar och begränsningar
De krav som avgör om nedreglering är möjlig har en stor inverkan på resultatet när det
kommer till hur stor den ekonomiska vinsten blir för Skövde Värmeverks eventuella
nedreglering. Avkastningskravet på 25 kr i skillnad mellan spot och nedregleringspris
påverkar resultatet genom att det begränsar när den eventuella besparingen är möjlig att
uppnå.
Kravet om en total genererad effekt på 5 MW för att kunna reglera ned påverkar genom att
vara den parameter som avgör om det är möjligt att reglera ned oavsett om hänsyn tas till
avkastningskravet eller inte.
En annan begränsning i lönsamhetskalkylen är att vi inte har haft tillgång till en
produktionsplan för den analyserade perioden februari till och med maj. Anledningen är att
det funnits tekniska hinder som inneburit att lönsamheten beräknades schablonmässigt med
en konstant faktor för nedreglering på 3 MW. Det innebär att produktionen skulle ha skapat
en obalans på 3 MW vid varje tillfälle det funnits möjlighet att reglera ned. En jämförelse
mellan verklig produktion och den planerade produktionen hade bidragit till en mer verklig
och tillförlitlig lönsamhetskalkyl, eftersom det då hade varit en verklig obalans som stod till
grund för besparingen.
Dessutom togs den större elproduktionsanläggningen Block 4 i bruk först år 2016. Det
innebar att det inte var möjligt att använda fler variationsmönster än det mönster som fanns
för året 2017 eftersom anläggningen inte hade körts under en längre period. Om anläggningen
hade varit i bruk under en längre period kunde fler referensår använts och det hade bidragit
till en större säkerhet i resultatet eftersom både normalår och avvikande produktionsmönster
kunde analyserats.
Variationen mellan genomsnittspriset för året 2017 och spotpriset för varje timme, det vill
säga 𝑝S	
   − pG 	
  i formel 2, har i analysen ovan, för enkelhetens skull förstärkts för att visa på
en högre volatilitet. Eftersom ett produktionsmönster på timbasis är svårt att förutspå var
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detta den metod som ansågs ge ett tillförlitligt resultat, då alternativet hade varit att
manipulera kurvan utan vetenskapligt stöd för metodvalet.

12.  

Diskussion

12.1  Elsystemets utformning
Frågeställningen kring det svenska elsystemets utformning är ett ämne som de flesta aktörer
på elmarknaden har en åsikt om. Vilka produktionskällor som kommer att svara för den
svenska elförsörjningen beror på flera faktorer som exempelvis politiska beslut i form av
styrmedel, incitament för nya investeringar och bärigheten för befintliga
produktionsanläggningar. I detta avsnitt följer därför en diskussion om ett eventuellt utfall
baserat på den litteraturstudie som har utförts i detta examensarbete.
Svenska Kraftnät ser en förändring som kräver upprustning av infrastrukturen till följd av
mer intermittent produktion och därav ett behov av överföringsförbindelser till andra länder.
De har i sitt scenario till år 2040 antagit att kärnkraften är avvecklad tills dess på grund av
utebliven ekonomisk avkastning efter de nya kraven på verksamheten. Det är ett
återkommande antagande som finns med i såväl Lars Bergmans studie där Folke Sjöbohm
har gjort en analys av ett 100% förnybart elsystem för åren 2030 till 2050, i
Energimyndighetens rapportering till EU och även i den långsiktiga prisanalysen som NEPP
har tagit fram på uppdrag av IVA för åren 2040 - 2050. Med tanke på de nya säkerhetskraven
och därmed kostnaderna som ska bäras av den egna verksamheten anser vi det som ett rimligt
antagande att nuvarande befintliga reaktorer är avvecklade tills dess. Vattenfall har gått ut
med att det finns planer på att Ringhals kvarvarande reaktorer ska rustas upp till att möta de
nya säkerhetskraven och därmed förlängs deras livslängd. Det innebär att den fråga som
borde ställas är om Sverige kommer ha ny teknik för reaktorer och om dessa kommer vara en
del av elsystemet efter 2040 när den tekniska livslängden är nådd för de befintliga
reaktorerna. Det är dock en fråga som forskningen, teknikutvecklingen och tiden får utvisa
eftersom det ännu inte finns några offentliga planer inom området.
I de scenarier där kärnkraften antas vara avvecklad för åren 2040 och 2050 kan det svenska
systemet till stor del komma att likna både Tyskland och Danmark, med en stor del vindkraft
till följd av det förlängda och utökade elcertifikatsystemet. En gemensam faktor för alla
studier är att vindkraften kommer att fortsätta ha en hög utbyggnadstakt till följd av
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stödsystemet. De systemansvariga har fått in större anslutningsförfrågningar och det i
kombination med ett förlängt elcertifikatsystem gör att Svenska Kraftnät förväntar sig en
ökning med cirka 6 GW installerad vindkraftseffekt till 2030. Med tanke på att den
installerade effekten vindkraft som finns idag är 6,7 GW är det nästan en fördubbling av
installerad kapacitet som förväntas av Svenska Kraftnät. IVA och Lars Bergman har
dessutom kommit fram till siffror i samma storleksordning på 12 GW respektive 11,7 GW i
sina scenarier för åren efter 2030.
Denna utbyggnad av vindkraft kan innebära att det svenska elsystemet till stor del skulle
kunna likna det danska men den stora skillnaden mellan systemen är den svenska
vattenkraften som agerar reglerkraft och sänker den prisvolatilitet som studier har poängterat
finns i det danska systemet till följd av mer vindkraftsutbyggnad. Att det svenska elpriset
skulle få lika höga variationer som det danska systemet anses därför som osannolikt, men ett
ökat behov av reglerkraft kommer troligtvis att finnas i det svenska systemet ändå.
Reglerkraftens ökade värde i ett system med mer intermittent kraftproduktion påpekas
nämligen av både Bergman och Svenska Kraftnät. I Bergmans studier gjorde Folke Sjöbohm
simuleringar för behovet av reglerkraft med 47 TWh vindkraft och 11 TWh solkraft i
systemet, som visade att behovet kan bli stort i ett system med mycket intermittent kraft.
Viktigt att poängtera är ändå att reglerkraften kan, utöver den interna svenska reglerkraften,
också komma att till viss del tillgodoses av de planerade utlandsförbindelserna.
Även solkraften har fått ta stor plats i en del scenarier, exempelvis räknade Svenska Kraftnät
med en solkraftsproduktion på 7 TWh i sitt scenario och kan Energimyndigheten nå förväntat
resultat med solelstrategin och få in 5 till 10% solkraft i elproduktionen är Svenska Kraftnäts
antagande inte orimligt. Andelen solkraft är dock väldigt låg idag med knappt 0,1% solkraft i
elproduktionen och det behövs en mycket kraftig utbyggnad för att nå upp till det resultatet,
som visserligen med den höjda stödnivån samt ökade regeringsbudgeten kan tänkas öka.
I tabell 3 visas fördelningen av kraftslag för åren 2030 – 2050. I tabellen syns en ökning upp
mot 8 GW installerad kraftvärme enligt både Folke Sjöbohms beräkningar från Lars
Bergmans studie och IVA:s analys för åren 2045. I övrigt pekar även dessa studier mot en
större total installerad kapacitet i förhållande till dagens läge, för att kunna tillgodose effekt
vid varierande produktion och avsaknad av baskraft i form av kärnkraft. Utbyggnaden av
kraftvärme kan vi endast spekulera om eftersom det krävs ett ekonomiskt incitament och en
bärighet för produktionskällor med bränslekostnader att kunna konkurrera med andra
produktionskällor med lägre marginalkostnad. Däremot visar samtliga studier att flexibel
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kraftproduktion behövs, därmed är ökningen av kraftvärme enligt tabell 3 säkerligen rimlig
med rätt förutsättningar.
Sverige och Tyskland har ett liknande problem med överföringskapaciteten internt i landet,
samt en vindkraftsutbyggnad i norr men konsumtion i söder. Detta är enligt Svenska Kraftnät
tänkt att åtgärdas genom en förstärkning av infrastrukturen och överföringsförbindelser till
länder i de mer kritiska områdena. Hansa PowerBridge är ett exempel och ska fungera som
ett verktyg för att kunna balansera marknaden genom överföringar mellan Tyskland och
Sverige. Sverige blir med andra ord mer och mer integrerad med kontinenten men
förbindelser planeras även till exempelvis Norge för att kunna tillgodose effekt i elområde
SE3 då reaktorerna Ringhals 1 och 2 tas ur drift. Även Tyskland kommer så småningom
behöva investera i den interna bristande överföringskapaciteten så dagens likheter mellan
länderna kommer troligtvis att bestå. Det vill säga likheterna kring flexibla produktionskällor
och avsaknaden av kärnkraft, med skillnaden att Sverige har en större andel vattenkraft och
obefintliga beslut om investering i ny kärnkraftsproduktion medan Tyskland bevarat en del
kolkraft som sannolikt kommer att bytas ut mot förnybara bränslen i linje med Energiwende.
Det finns en diskussion kring om det finns behov av en ny marknadsmodell av olika skäl så
som att kunna undvika effektbrist genom kapacitetsmekanismer som införts i vissa länder
eller om några andra förändringar krävs av marknaden i ett nytt sorts system. Det råder
delade meningar om vad som borde göras, SVK anser att marknaden kan behöva korrigeras
med tanke på den nya typen av aktörer som både producerar, lagrar och använder el. Lars
Bergman kommer fram till att marknaden ska bevaras i dess närvarande skick men att det bör
finnas ekonomiska incitament för att kunna tillgodose effektbalansen. Energikommissionen
anser att marknadsmodellen i norden för nuvarande bör bevaras i befintligt skick och EUkommissionen ställer sig tveksamma inför kapacitetsmekanismer då det kan hindra den fria
handeln på en europeisk elmarknad. Precis som med frågan om ny kärnkraft i Sverige
kommer frågan om en ny marknadsmodell förbli obesvarad i detta examensarbete.

12.2  Elpriset
I rapporten har elpriset diskuterats fram och tillbaka genom studier där flera långsiktiga
prisprognoser har tagits fram. I Energimyndighetens underlagsrapport till EU är trenden
tydlig, höga fossilpriser ger höga elpriser och tvärtom. Därmed påverkas elpriset av hur
energipolitiken i omkringliggande länder ser ut eftersom nätet sammankopplas med fler
länder.
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De närmsta åren efter 2020 förväntas inga skyhöga priser, oavsett scenario eller studie. Enligt
Energimyndighetens olika scenarier förväntas ett medelpris som skiftar mellan 250–350
kr/MWh och senare till 2050 en ökning upp mot 484–582 kr/MWh beroende på scenario.
NEPP har simulerat fram genomsnittspriser och prisvariationerna över tid för året 2045 i ett
helt förnybart elsystem som dock också hamnar inom samma intervall som för
Energimyndighetens scenarion för 2020. Det innebär att NEPP förväntar sig ett lägre
genomsnittspris längre fram än Energimyndighetens scenarier men NEPP poängterar att det
kommer finnas mer variationer över tid i ett kraftsystem med mer förnybara
produktionskällor. De prisanalyser som NEAS har tagit fram och som används i denna studie
stämmer överens med det intervall som Energimyndigheten har tagit fram för sina scenarion
för år 2020 och även andra etablerade marknadsaktörers analyser. Viktigt att betona är att
prisfrågan är svår att studera eftersom den beror av många parametrar och prisutveckling
väldigt långt fram i tiden bär därför på en stor osäkerhet. Prognoser i närtid är säkrare och ett
elpris runt 300 kr/MWh anser vi är en rimlighet till år 2020 eftersom det är i enlighet med
dagens nivåer och det är som sagt flera källor som styrker detta.
En fråga som ofta ställs är om Sverige kan få negativa elpriser, och det är inte helt osannolikt
med tanke på Tysklands och Danmarks prisutveckling i tider med mycket vindkraft och låg
förbrukning. De modellsimuleringar som NEPP har gjort på uppdrag av IVA, med ett helt
förnybart elsystem resulterade i en situation med fler lågpristimmar och högpristimmar.
Priserna verkar dock aldrig gå under nollnivå. Dessa variationer har tidigare inte varit ett
fenomen i Sverige på grund av den stabila bas- och reglerkraften från kärnkraft respektive
vattenkraft. Tysklands begränsande elnät kan även det se till att priset blir lägre i norden. Det
vill säga att eventuella interna flaskhalsar i infrastrukturen, som skapar hinder för handel från
områden med hög produktion till områden med hög konsumtion, även kan orsaka situationer
med negativa elpriser. Vi tolkar det som att upprustning av nätet bör vara en prioriterad fråga
för att undvika dessa situationer. Med ökande priser på fossila bränslen och utsläppsrätter kan
en situation med ökande elpriser nås, men viktigt att beakta är den globala
energiomställningen som sker även runtomkring oss. Det innebär att även andra länder
kommer att öka andelen kraftproduktion från produktionskällor med låga marginalkostnader
som också kan sänka elpriset. Exempelvis har Wirdemo som studerat förändringen av
prisvolatiliteten vid integration av vindkraft visat att en ökad vindkraftsproduktion kan
komma att ge en dämpande effekt på det svenska elpriset.

12.3  Fyra framtider
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I det här avsnittet diskuteras energimyndighetens explorativa scenariostudie Fyra framtider. I
energimyndighetens andra scenariostudie Scenarier över Sveriges energisystem 2016
poängteras det att de två studierna ej bör jämföras eftersom Fyra framtider är just en
explorativ studie. En viss jämförelse mellan de studierna görs ändå i detta avsnitt, i syfte att
förse läsaren med referenspunkter. En annan anledning till jämförelsen är att båda studierna
redovisar kraftslag i energienheten TWh, medan de andra studierna som använts redovisar
installerad effekt i GW.
Scenariot Forte har som utgångspunkt att säkra energitillgång till låga och stabila elpriser.
Syftet är att gynna industrin och därmed Sveriges tillväxt och en förutsättning är då att
kärnkraften byggs ut ordentligt. Samtliga övriga studier som har analyserats visar en framtida
avveckling av kärnkraft och därför anses en kraftig utbyggnad, i alla fall av nuvarande
kärnkraftsteknik, osannolik.
I scenariot utförs endast klimatåtgärder om de är lönsamma och utsläppen är höga, vilket är
en bakåtsträvande utveckling. Med de insatser som planeras nationellt och internationellt för
att hämma klimatpåverkan skulle det vara anmärkningsvärt om ett land som Sverige som
redan ligger i framkant vad gäller förnybar energi och klimatfrågor, skulle prioritera icke
hållbar konsumtion till förmån för en ökad tillväxt och komfortabelt leverne till 2050.
Elbehovet är exempelvis högt i detta scenario och beräknas bli cirka 176 TWh till 2050,
vilket är mycket högre än i jämförelsestudiens scenario Hög BNP som är den studiens högsta
elbehov på 146 TWh.
Ytterligare ett argument som talar emot Forte som ett rimligt framtidsscenario är att andelen
förnybar energi här beräknas vara 50% år 2050. Sverige är i dagsläget redan uppe i över 50%
förnybar energi och att det inte skulle ske någon utveckling alls, snarare en tillbakagång, på
över 30 år verkar högst osannolikt.
Ur klimatsynpunkt kan scenario Legato sägas vara det mest ideala och, om än väldigt
ambitiöst, kanske inte helt orimligt. Mycket hänger dock på en hög efterfrågeflexibilitet och
individens egna ansvar för att systemet som helhet ska kunna nå den nivå av hållbarhet som
scenariot avser.
År 2050 är energisystemet näst intill helt förnybart men framförallt är Sverige är i det här
scenariot fossilfritt redan år 2035. I relation till den utbyggnad och de investeringar som
skulle krävas för att det ska kunna uppnås är det en ganska kort tid och ställer stora krav på
alla aktörer i systemet. En förutsättning för att denna förändringen ska kunna genomföras är
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nämligen att energianvändningen minskar kraftigt i alla sektorer vilket förväntas ske dels
genom ny teknik och nya affärsmodeller, men även genom livsstilsförändringar hos individer.
Det förutsätter att slutkonsumenterna både har kunskapen och viljan att byta mot en mer
klimatvänlig livsstil och då beteendemönster ofta är djupt inpräglade och därför kan ta lång
tid att bryta kan detta scenario ifrågasättas. Oavsett vilket är Legato det mest fördelaktiga ur
miljösynpunkt och något som åtminstone delvis bör eftersträvas.
I Espressivo är temat en decentralisering av energisystemet med fokus på individuella
lösningar. Individen är i stort sett självförsörjande vilket medför oberoende, frihet och
bekvämlighet. Det finns ändå risker med en så stor decentralisering som påpekas i scenariot.
Ett exempel är bristen på översyn över systemet, om det är upp till individer eller mindre
grupper att bestämma över sin energiförsörjning kanske inte systemet som helhet optimeras.
Det verkar vara ett rimligt antagande eftersom ett decentraliserat system blir mer komplext
med fler mindre anläggningar vilket kan resultera i sämre hushållning av resurser. Avsaknad
av helhetsperspektiv kan även leda till att individens behov prioriteras före samhällets bästa
och att klimatförbättrande åtgärder stagnerar.
Energisystemet genomgår redan idag en omställning till ett mer decentraliserat system då fler
förnybara kraftkällor tillkommer men det krävs mycket för att det ska bli till den grad som
beskrivs i Espressivo. Inte minst ett mycket stort intresse för att sköta sig egen
kraftförsörjning på individnivå. Ett argument som styrker det påståendet är att andelen
solkraft i det här scenariot år 2050 beräknas bli 30 TWh. Som tidigare nämnts i den här
studien har Energimyndigheten, på uppdrag av regeringen, tagit fram en strategi för
utbyggnad av solkraft. Vad som bedöms vara ett rimligt mål till år 2040 skulle då vara 7–14
TWh. I energimyndighetens andra scenariostudie beräknas solkraften år 2050 i bästa fall stå
för 4,5 TWh. Kontrasterna mellan de siffrorna är för stora för att utfallet i det här scenariot
ska kunna ses som rimligt.
Vivace är det scenariot som bäst stämmer överens med den övergripande trenden i de andra
studierna som har använts i detta examensarbete. I scenariot satsas det på förnybar
elproduktion som vind- sol- och vågkraft, och till år 2050 är andelen förnybart i
energisystemet nära 100% och kärnkraften är då helt urfasad. Trots ett förnybart elsystem
finns en hög elanvändning som uppgår till 176 TWh år 2050 likt scenariot Forte där
kärnkraften finns kvar.
I Vivace fokuseras det på teknik och nya effektiva tjänster inom energi- och klimatområdet.
Eftersom den tekniska utvecklingen går fort är det rimligt att anta att den endast kommer att
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fortsätta framåt även de närmsta 30 åren. Scenariot benämner också att serverhallar kan
komma bli en stor energiförbrukare i framtiden, vilket är något som Svenska Kraftnät redan
har fått anslutningsförfrågningar om.
Slutligen är det värt att nämna att det här scenariot beaktar prisvariationerna som väntas öka i
samband med att sol- och vindkraft ökar i systemet, och att det i sin tur kommer höja värdet
på regler- och balanskraft. Den punkten är synnerligen intressant för det här arbetet som
inriktar sig mot att utvärdera lönsamheten för just reglerkraft.

12.4  Neas Planner & Skövde Värmeverk
12.4.1   Diskussion av resultat
Resultatet av lönsamhetskalkylen för mer volatila priser tyder på en kostnadsbesparing trots
ett emellanåt lägre medelpris för de analyserade åren än medelpriset för året 2017. Ökningen
för de närmsta åren, det vill säga 2019 till och med år 2022 är marginell vilket troligtvis beror
på de låga genomsnittspriserna som förutspåtts. Exempelvis är besparingen lägre år 2019,
2020 och 2021 i jämförelse med år 2017 eftersom genomsnittspriset är lägre för de åren. Det
innebär att ökningen av volatiliteten ännu inte är tillräckligt hög för att påverka resultatet
positivt. Det finns en besparing redan det första året, men det är först år 2022 som en större
besparing än referensåret 2017 nås.
Vid år 2045 är volatiliteten 28% högre än år 2017 och dessutom är genomsnittspriset cirka 50
kr/MWh högre. Resultatet av detta blev en ungefärlig ökning av möjlig besparing, med
hänsyn till avkastningskravet på 25 kronor, på 31% jämfört med år 2017. Besparingen ökar
således med ett högre genomsnittspris, vilket syns vid analys mellan utfallet för EU:s
referenspriser från året 2040 med en ökad volatilitet på 23% och året 2045 med 28% ökad
volatilitet i förhållande till året 2017. Skillnaden mellan volatilitetsökningen är endast 5%enheter men utfallet mellan resultaten för åren visar att EU:s högre referenspriser på 526
kr/MWh ger 80% högre besparing än för år 2045 med 350 kr/MWh.
Den eventuella bränslebesparingen följer utfallet för undvikandet av balansavgiften men ökar
den totala kostnadsbesparingen markant.
Utöver den ekonomiska vinsten reduceras den klimatpåverkan som orsakas vid förbränning,
genom de koldioxidutsläpp som det ger upphov till, vilket i sig är en miljömässig vinst.
12.4.2   Diskussion av studie och metod
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Vad det gäller volatiliteten och den procentuella ökningen på 1 procentenhet per år från
referensåret 2017, är det ett scenario som togs fram baserat på vad studerad litteratur antyder
om det svenska elprisets förändring vid mer oförutsägbar kraftproduktion. Studierna visar att
volatiliteten kommer att öka vid en stor integration av exempelvis vindkraft och då särskilt i
länder som Danmark, där det inte finns reglerkraft som Sveriges vattenkraft. Däremot är
frågan om Sverige märker av det på samma vis och enligt studier ser flexibiliteten hos
vattenkraften till att det svenska elpriset drabbas i lägre grad av prisvolatiliteten. Det finns
dock ingen indikation på om prissättningen på den svenska reglerkraften blir högre än dagens
och då skulle utfallet från lönsamhetskalkylen kunna se annorlunda ut. I studien har
nedregleringspriset baserats på samma förhållande som referensåret 2017 eftersom en ny
prissättning på reglerbuden endast skulle vara spekulationer till följd av att det är beroende av
ett flertal faktorer som inte har behandlats i detta examensarbete. Som det ser ut idag är det
med andra ord inte särskilt dyrt att vara en aktör som orsakat en obalans i Sverige, trots ett
balansansvar.
Att det inte funnits en produktionsplan att jämföra med medför att beräkningarna antar att
Skövde Värmeverk har en obalans mellan produktion och konsumtion på 3 MW eller mer vid
alla tillfällen då reglerpriset skiljer sig mellan spotpriset. Att Skövde Värmeverk skulle ha en
felaktig planering och orsaka en obalans på 3 MW vid varje möjligt besparingstillfälle är
osannolikt men det har varit ett krav för reglering för att kunna utvärdera en möjlig
ekonomisk besparing. Hade en produktionsplanering funnits att tillgå kunde en mer korrekt
jämförelse gjorts av faktisk produktion kontra den obalans som uppstod.
Tyvärr är kapaciteten på produktionsenheten för liten för att agera reglerkraftsansvarig enligt
Svenska Kraftnäts bestämmelser, det vill säga anläggningen kan inte vara ett reglerobjekt.
Bolaget kan med andra ord inte bistå med kapacitet vid tillfällen då andra aktörer har orsakat
en obalans och då delta på reglerkraftsmarknaden genom att sälja kraftproduktion eller
reglering. I stället finns besparingen i att undvika en balansavgift som uppstår av en
schablonmässig produktionsplanering samt den eventuella bränslebesparingen som uppstår
om alternativ dyrare värmeproduktion kan ersättas.
12.4.3   Framtid för väderbaserad produktionsplanering
Det finns ett intresse av att undersöka hur utfallet skulle kunna se ut längre fram i tiden och
därför undersöktes även scenariot med högre elpriser år 2020 till och med 2050, baserade på
Referensscenario EU från Energimyndighetens studie över Sveriges framtida energisystem.
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Detta är ett långtidsscenario vilket bygger på hypotetiska priser och därmed bär resultatet på
en osäkerhet och bör beaktas med försiktighet.
Även om Sverige till viss del är skyddat från en högre prisvolatilitet så visar studier att en
ökande integration av mer intermittent kraft kan ge en högre volatilitet på sikt även i Sverige.
I det fallet skulle Sverige kunna hamna i samma situation som Danmark där reglerkraften har
fått en mycket viktig roll för ett stabilt elsystem och bärigheten för bränslebaserad
kraftproduktion. Då kan man tänka sig att lönsamheten för att arbeta med ett
produktionsplaneringsprogram som Neas Planner ökar eftersom det skapar en
kostnadsbesparing som behövs för konkurrenskraftighet på marknaden. Det förutsätter också
att det blir dyrare att skapa en obalans i systemet.

13.  

Slutsatser

13.1  Litteraturstudie
•   Intermittent kraft som bland annat vindkraft förväntas öka och till följd av denna
utbyggnad kommer den inhemska reglerkraften att vara viktig men även
möjligheterna för import och export. Dessa slutsatser innebär att Sverige blir mer likt
dagens danska elsystem, men att vi har bättre förutsättningar för att hantera
förväntade prisvariationer på grund av den svenska vattenkraften.
•   Om solelstrategin i kombination med den ökade budgeten för investeringsstöd lyckas
förväntas solkraften också komma att bli mer etablerad i Sverige.
•   Den befintliga kärnkraften kommer att fasas ut mot 2040 – 2050 på grund av teknisk
livslängd och samtliga studier pekar mot att några ytterligare reaktorer inte kommer
att byggas.
•   Stamnätet kommer att byggas ut, både internt i Sverige och mot ulandet via
förbindelser. Detta kommer att vara en form av reglerkraft och har visat sig kunna
bidra till en lägre prisvolatilitet med mer förnybar kraftproduktion. Framförallt
kommer överföringen mellan norra och södra Sverige att förstärkas, vilket betyder att
Sverige undviker att hamna i samma situation som i dagens Tyskland.
•   Elmarknaden bevaras i dess nuvarande form. Däremot innebär de planerade
överföringsförbindelser till kontinenten att den nordiska elmarknaden övergår mer
mot en europeisk elmarknad.
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•   Elpriset kommer att påverkas av bland annat fossila bränslen, utsläppsrätter,
produktionsmix och överföringsförbindelser. En större variation i elpriset kan
förväntas framträda mer än tidigare och särskilt då med en högre integration av
förnybar kraft, men volatiliteten förväntas ändå dämpas till följd av vattenkraften.
•   Det svenska kraftsystemet har likheter med både det danska och tyska systemet, men
är unikt till följd av vattenkraften. Den gemensamma utvecklingen mot mer förnybara
energikällor och utmaningarna med denna omställningen är gemensamt för alla tre
länderna. Skillnaderna ligger i förutsättningarna som betyder att systemen helt enkelt
kan hantera utmaningarna på olika vis.

13.2  Nedreglering för Skövde Värmeverk
•   Resultatet förblir positivt vid alla tillfällen och tyder därför på att det är lönsamt att
använda sig av Neas Planner. Är det dessutom möjligt att göra en bränslebesparing
från alternativa produktionsanläggningar ökar lönsamheten drastiskt.

14.  

Förslag på vidare studier inom området

•   Det kan vara intressant att göra en ny analys av utvecklingen av kraftsystemet efter
2020 eftersom systemet då saknar två kärnkraftsreaktorer med en produktion på 7,2
TWh, baserat på data från 2016.
•   Att ta transportsektorn i beaktande och utvärdera hur det svenska elsystemet skulle se
ut med nya typer av bilar och fordonsbränslen.
•   En lönsamhetskalkyl över användandet av Neas Planner med hänsyn till flera olika
referensår. Att både normalår och avvikande år analyseras kan vara intressant för att
kunna utvärdera bästa och sämsta utfall.
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16.  

Bilagor
Bilaga 1. Neas Energy

Neas Energy är ett från början helt danskt företag som förvaltar energitillgångar och
erbjuder energitjänster för verksamma aktörer på energimarknader inom Europa. Idag är
företaget en del av Centricas Energy Marketing and Trading, vilket är ett stort tjänstebolag
inom energihandel från Storbritannien. Neas huvudkontor finns idag i Ålborg i Danmark
men företaget har flera kontor även i andra länder som Storbritannien, Tyskland, Singapore
och Sverige. (NEAS Energy, 2018)

Bilaga 2. Skövde Värmeverk
Skövde Värmeverk är ett kommunalägt medelstort energibolag tillhörande Skövde kommun
och bolagets uppgift är att förse kunder inom kommunen med el och fjärrvärme. Bolaget
bildades 2003 efter att kommunfullmäktige i Skövde beslutade om att
fjärrvärmeproduktionen och distributionen skulle organiseras i bolagsform. (Skövde
Värmeverk , 2018)
Verksamhetens kärnanläggningar heter Värmekällan och Lövängsverket. Lövängsverket
används främst som ett komplement till Värmekällan i situationer då dess kapacitet inte
räcker till. (Skövde Värmeverk, 2018, b) Utöver huvudanläggningarna finns det ett antal
mindre produktionsanläggningar tillgängliga runt om i Skövde, bland annat inne på Volvo
där det eldas med bio- och fossilolja. Även två spets- och reservkraftsanläggningar finns i
form av oljepannor som tas i bruk om huvudanläggningarna inte räcker till. (Skövde
Värmverk, 2018, c) Total produktion från alla anläggningarna inom Skövde Värmeverk var
under år 2016, 394 GWh värme samt 15,2 GWh el. (Skövde Värmveverk , 2016, s.4)
Värmekällan som har två anläggningar varav en av dem är kallad Block 3, är en
kraftvärmeanläggning för förbränning av avfall. Pannans effekt ligger på 20 MW och
ångturbinens generator på 1,8 MW. Ungefär 10% av energin blir till el och resten
transporteras via värmeväxlare ut på fjärrvärmenätet. (Skövde Värmeverk, 2018, d)
Under 2014 gjordes en stor miljösatsning då företaget investerade i byggnationen av ett nytt
biobränsleeldat kraftvärmeverk som benämns Block 4. I pannan eldas främst med
restprodukter från skogsindustrin i närområdet, vilket innebär att hela Skövdes kommuns
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fjärrvärmesystem numera kan förses med fossilfri uppvärmning. Block 4 producerar årligen
144 GWh värme samt 45 GWh el. (Skövde Värmeverk , 2018, e)
Utöver elproduktionen från kraftvärmen har även Skövde Värmeverk en mindre
vindkraftspark, Horshaga, bestående av två vindkraftverk på 2 MW vardera.
Elproduktionen från vindkraften beräknas kunna förse hushållsel till upp mot 2200 hushåll.
(Skövde Värmeverk , 2018, f)
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