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Abstract

Scenarios for furure power balance in Sweden's
electricity area three

Catarina Sparre

Wind- and solar power are the two energy types that have taken the lead in the
transition to renewable power generation. The expansion has been going on for many
years but is now more relevant than ever with only twenty years left until 2040 when
the politicians have stated that the transition should be complete. In the electricity
area three a certain  interesting development is underway where  active nuclear
power will be decommissioned in favour of renewable electricity generation. At the
same time the number of inhabitants is constantly growing, increasing the demand.

This report aims to shed light on the consequences that the restructuring can have
for the power balance  and what the conditions are today. Three scenarios were
constructed to demonstrate how production and import of electricity affect the
balance of power and to be able to discuss the plausibility of the projections available
for expansion.

The lead times for new production and transmission  are very long today and are
truly something that greatly affects the rate of expansion. In order to reach 100 %
renewable electricity production by 2040, these need to be shortened, otherwise
there is a great risk that the changeover will exceed the projected timeplan.
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
Energisystemet befinner sig just nu i en spännande tid av förvandling när det blivit dags att 
ställa om från delvis icke-förnybar baskraft till mer intermittent förnybar energiproduktion. 
Ord som effekt och kapacitet benämns lite här och var och har börjat bli vardagsmat även för 
individer utanför branschen. Med mål om att elproduktionen i Sverige år 2040 ska vara 
etthundra procent förnybar, uppstår utmaningar och krav på nya lösningar för att säkerställa 
såväl energibehov som effektbehov. I elområde tre pågår en högst intressant förändring där all 
verksam kärnkraft skall avvecklas till förmån för förnyelsebar elproduktion samtidigt som 
invånarantalet i regionen förväntas öka.  
 
Vindkraft och solkraft är de energislag som spås agera flaggskepp för omställningen och som 
tillsammans med överföring från kringliggande elområden ska säkerställa effektbalans i 
elområde tre och större delen av Mellansverige. Tillsammans ska de kraftslagen bidra till att 
kärnkraft och fossil elproduktion år 2040 är helt avvecklad från kraftsystemet.  
 
Följande två frågeställningar på ämnet har behandlats i rapporten.  
 

● Hur stor potentiell effektbrist kan uppstå i elområde tre fram tills år 2040 baserat på 
de prognoser som går att göra idag kring energimarknadens utveckling? 

 
● I vilken utsträckning har elområde tre möjlighet att säkra sin egen effektbalans? Vilka 

projekt har påbörjats respektive planeras att starta för att motverka effektbristen? 
 
Detta resulterade i ett arbete som genomfördes i två steg, en litteraturdel samt en 
simuleringsdel. Initialt skapades en grundförståelse för ämnet och avgränsningar gjordes för 
att kunna bygga tre scenarier som visar på en möjlig framtidsutsikt för elområdet.  
 
De tre scenarierna utgår från Svenska kraftnäts planerade elproduktion- och elnätsutbyggnad 
där scenario ett visar på nuvarande prognos och de följande två scenarier utvärderar hur 
effekttillgången ser ut för stor andel vindkraft respektive stor andel import i elsystemet. Utifrån 
erhållna resultat och information från litteraturstudie förs diskussioner och analyser rörande 
rimlighet i prognoserad utbyggnad och komplexiteten i omställningen. Det kan konstateras att 
enbart elproduktionsutbyggnad alternativt ökad överföringsmöjlighet inte ensam kan upprätta 
den försörjningsgrad som nås inom området idag utan att arbete krävs inom båda områden.  
 
Vidare har framkommit en mängd intressanta framtida studier som är relevant att ta i beaktning 
när elproduktionen ställs om. Däribland att granska övriga bidrag som kärnkraften bistår med 
till kraftsystemet så som frekvens- och spänningsstabilitet och hur dessa påverkas av 
omställningen, liksom att studera elnätskapacitet inom specifika län och vart effektbrist riskerar 
att bli en följd.  
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Exekutiv sammanfattning   
Genom detta arbete har det framkommit att flertalet projekt genomförs respektive planeras att 
genomföras för att motverka en eventuell effektbrist i elområde tre år 2040.  
 
Resultatet visar på att aktuella prognoser rörande utbyggnad av ny elproduktion och överföring 
från Svenska kraftnät tycks vara bra dimensionerade för att upprätthålla effektbalans i området. 
Att endast öka tillskottet med stor andel vindkraft respektive stor andel import lyckas inte 
upprätthålla lika hög försörjningsgrad som dagens system. En kombination av de båda är en 
förutsättning för att nå siffror som kan jämföra sig med dagens situation. Flaskhalsarna för 
omställningen är ledtider liksom kärnkraftens avvecklingstakt. Dessa faktorer kommer vara 
avgörande för huruvida målet om etthundra procent förnybar elproduktion i Sverige är möjlig 
till år 2040 eller ej.  
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Begreppslista  
Effekt Mängd energi som omvandlas per tidsenhet, anges i watt (W)  
 
Effektbalans El kan inte lagras i stor omfattning. Därför måste det alltid finnas en balans 
mellan hur mycket el som produceras respektive förbrukas.  
 
Elcertifikat Styrande medel som används för att öka andelen el från förnybara energikällor.  
Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el. 
 
Elområde Områden som syftar till att påvisa regionala elprisskillnader, vilket ska stimulera att 
fler nya kraftverk byggs där det är underskott på el och skicka signaler om var stamnätet 
behöver förstärkas. I rapporten tas följande elområden upp:  

• DK1 - Elområde 1, Danmark (Jylland, Köpenhamn)  
• F1 - Elområde 1, Finland  
• NO1 - Elområde 1, Norge (Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud m.fl.)  
• SE1 - Elområde 1, Sverige (Norrbottens län samt delar av Västerbotten) 
• SE2 - Elområde 2, Sverige (Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, 

Gävleborgs län och Västerbottens län) 
• SE3 - Elområde 3, Sverige (Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, 

Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, 
Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län) 

• SE4 - Elområde 4, Sverige (Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län samt delar av Kalmar 
län, Hallands län, Jönköpings län och Västra Götalands län) 

 
Intermittenta energikällor Energikällor vars produktion beror på väderförhållanden.   
 
Ledtid Den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. 
Ett exempel är den tid som går mellan det att en vara beställs tills det att den kan användas. 
 
Nord Pool Nordens fysiska handel med el, spotpriser per timme i öre/kWh, som ägs av 
medlemsländernas stamnätsopperatörer. Här ingår Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, 
Lettland och Litauen.  
 
Självförsörjningsgrad Andel av försörjning utan bytes- eller valutahandel som kan lösas inom 
elområdet, här försörjning av el.  
 
Spotpris Anger pris för el och sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. 
Spotpriserna sätts en dag i förväg, det pris som fastslås på Nord Pool idag gäller för imorgon.  
 
Tioårs- och tjugoårsvinter Definieras som det lägsta tredygnsmedelvärde av temperaturen 
som statistiskt uppträder vart tionde respektive tjugonde år.  
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1 Inledning 
I Energiöverenskommelsen samt i Energipolititikens inriktning, Prop. 2017/18:228 föreslås ett 
mål om att elproduktionen i Sverige år 2040 ska vara 100 % förnybar. Det poängteras dock att 
detta inte är ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och inte innebär en stängning av kärnkraft 
med politiska beslut. Motsvarande mål finns på EU-nivå men då snarare till år 2050 [1].  
 
Om målen uppfylls innebär det slutet för kärnkraft som baskraft i Sverige vilket ställer krav på 
nya lösningar för att säkerställa såväl energibehov som effektbehov. De åtta kärnkraftsreaktorer 
som idag är i drift ligger alla placerade i elområde tre som innefattar större delen av 
Mellansverige. Här beräknas effektbehovet öka under de kommande åren och risken för 
effektbrist både inom industrin och samhällssektorn anses hög, särskilt då produktionen i 
området redan nu stundvis inte räcker till. För att täcka upp för den förlorade produktionen 
behövs ny lokal elproduktion och en ökad överföringskapacitet.  
 
Förutom Sveriges egna klimatmål finns flertalet riktmärken framtagna av Europeiska Unionen 
med tydliga målsättningar rörande utsläpp för medlemsländerna samt mer specifika och unikt 
framtagna mål för respektive land. Aktuellt just nu är en högre sammankopplingsgrad länderna 
emellan som ska underlätta elhandel och kraftöverföring.  

1.1 Mål och syfte  

Målet med projektarbetet är att belysa hur effektbalansen i det svenska elsystemet ser ut idag 
och kan komma att förändras i och med omställningen till en 100 % förnybar elproduktion till 
år 2040. Fokus ligger på att studera överföring och effektbalans i elområde tre (Stockholm, 
Mellansverige). I och med planerad nedläggning av kärnkraft i området är den potentiella 
effektbristen stor och ställer stora krav på överföringskapacitet mot andra elområden samt 
nyetablering av elproduktion i området. I arbetet har vindkraft och solkraft valts att studeras 
närmare för detta.  
  
Syftet med arbetet är att ge förslag till hur WSP som företag bör fördela sina resurser och arbeta 
med energiprojekt i framtiden. Dessa förslag baseras på den samlade kompetens som finns 
inom företaget och de utmaningar arbetet upptäcker i elsystemet.   

1.2 Frågeställning 

● Hur stor potentiell effektbrist kan uppstå i elområde tre fram tills år 2040 baserat på 
de prognoser som går att göra idag kring energimarknadens utveckling? 

 
● I vilken utsträckning har elområde tre möjlighet att säkra sin egen effektbalans? Vilka 

projekt har påbörjats respektive planeras att starta för att motverka effektbristen? 
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1.3 Avgränsningar och antaganden  

För att genomföra arbetet har flertalet avgränsningar och antaganden gjorts vilka presenteras 
nedan.  
 

• Arbetet grundar sig främst på Svenska kraftnäts sammanställningar och prognoser på 
framtida arbeten inom Sveriges elområden, både med avseende på avvecklad och 
utökad elproduktion. Det är deras siffror som används i framtagna scenarier. 
 

• Alla simuleringar bygger på data gällande elområde tre (SE3).  
 

• Endast effektbalans inom elområdet har studerats. Produktion inom området och import 
har räknats till resurserna. Hänsyn har inte tagits till att elområdet verkar som 
genomströmningsområde till SE4. All egenproduktion har räknats som tillgång för SE3, 
det vill säga ingen export mot andra områden. Överföring internt inom området nämns 
övergripande och några specifika projekt presenteras. 
 

• Batterilager och andra former av lagringskapacitet liksom kärnkraftens systemtjänster 
såsom bidrag med svängmassa och spänningsreglering har inte studerats närmare. 
 

• Effekt studeras här i Wh/h eftersom tillgänglig data återfinns på denna tidsskala. Detta 
medför en mer generaliserad bild än om studien baserats på sekundbasis.  
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2 Bakgrund 
 
Rubrikerna i dagstidningarna varje vecka innehåller numera ord som kapacitet, effekt, elpriser 
och andra begrepp som kopplas till energi- och elförsörjning. Ett nytt samhällsproblem har 
uppmärksammats där ökad urbanisering och fler samhällssektorer vill övergå mot elektrifiering 
samtidigt som elsystemet håller på att ställas om. Ett föråldrat elnät med behov av uppgradering 
och en elproduktion som inom två decennier ska vara helt förnybar adderat med ökad 
elanvändning är en tuff ekvation. Sverige är över året nettoexportör av elektricitet men på 
timbasis ser det inte alltid lika ljust ut.  
 
Elområde tre är det av Sveriges fyra elområden med högst elförbrukning och som dagligen 
importerar el från kringliggande områden för att täcka upp sitt behov. Med ytterligare ökad 
förbrukning ställs ytterligare krav på såväl egenproduktion som överföring utifrån.  

2.1 Uppkomst av elområden 

Sedan den första november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Indelningen går hand 
i hand med gällande EU-lagstiftning som verkar för att underlätta fortsatt integrering av den 
europeiska elmarknaden. Lokal styrning av produktion och konsumtion samt tydligare 
indikationer på förstärkningsbehov av stamnätet är några av de effekter som uppkommit till 
följd av indelningen [2]. Den nya reformen har bland annat bidragit till incitament för att öka 
elproduktionen i de områdena med påvisad brist. På längre sikt förväntas detta bidra till en 
förbättrad balans mellan produktion och förbrukning.  
 
I och med områdenas uppkomst förändrades Svenska kraftnäts huvudsakliga uppgift. Idag 
ansvarar Svenska kraftnät, på uppdrag av regeringen, för utveckling av svenska stamnätet för 
el och för att balansera produktion och förbrukning i elsystemet. Den tidigare verksamheten 
gick huvudsakligen ut på att begränsa export respektive import till landet för att på så vis styra 
elnätets stabilitet. Detta sköts numera av elspotmarknaden vilket skapar en ökad transparens 
för handel och konkurrens [2]. Förutom de positiva aspekterna av områdesindelningen har 
flertalet skillnader uppkommit för de kunder, både företag och privatpersoner, som innehar ett 
elavtal. Priserna som tidigare var desamma i hela Sverige kan nu skilja sig över landet, 
överföringsmöjligheterna mellan områdena är en begränsande faktor som påverkar priset [3].  

2.2 Elområde tre  

Elområde tre utgör större delen av Mellansverige där majoriteten av landets invånare bor. 
Området inkluderar till exempel åtta av Sveriges tio största städer [2]. Preliminära siffror visar 
på att 87 % av Sveriges befolkning vid slutet av 2018 var bosatta i tätorter runt om i landet och 
siffran tros fortsätta öka [4]. Bara i Stockholms län beräknas befolkningen öka med i 
genomsnitt 34 400 personer årligen de närmaste tio åren [5]. Urbaniseringen ställer stora krav 
på elnätet i städerna i form av överföringskapacitet och bidrar samtidigt till dyrare priser på 
glesbygden [6]. Detta för att med ett färre antal boende blir kostnaden för anslutning större per 
fastighet. Ett annat bekymmer är att tillgången på el i de städer som växer snabbt där 
utbyggnadstakten hos nätet inte mäktar med. I Figur 1 syns en karta över Sveriges demografi 
med avseende på befolkningsfördelning över landet och figur 2 visar Nordens elområden och 
aktuell sammanlänkning. 
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Figur 1: Sveriges demografi, visar invånarantal    Figur 2: Elområden i Norden och dess  
för respektive landskap enligt färgkodning [7]   sammanlänkning [8] 

2.3 Elkraftsystemet  

Elkraftsystemet kan förenklat delas in i tre delar; produktion, överföring och förbrukning. 
Dessa tre delar måste fungera synkroniserat med varandra för att kraftsystemet ska kunna 
upprätthålla sin funktion och försörja förbrukare med elkraft. Hur väl kraftsystemet 
upprätthåller sin funktion brukar benämnas som systemets leveranssäkerhet [9].  

2.3.1.1 Elproduktion  

Tabell 1 visar installerad effekt i elområde tre den 1 januari 2018. Kärnkraften står för den 
största delen med tre till fyra gånger så stort bidrag som vatten- och vindkraft. Sveriges samtliga 
aktiva reaktorer ligger placerade i området, totalt åtta stycken reaktorer [8]. Total installerad 
effekt i området motsvarar 18 GW.   
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Tabell 1: Installerad effekt i GW för elområde tre, 1 januari 2018 [10] 

Energikälla Installerad effekt [GW] 
Kärnkraft 8,6  
Vattenkraft 2,6   
Kraftvärme, fjärrvärme 2,3  
Vindkraft 2,2  
Gasturbiner + övrigt 1,0 
Kondenskraft 0,8  
Kraftvärme, industri 0,6  
Solkraft 0,2  
Totalt:  18,3  

 
Kärnkraften och fossileldade kraftvärmeverk planeras vara fullt avvecklad till 2040. Enligt 
Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan tros arbetet med kärnkraftsavvecklingen komma 
igång tidigast efter år 2030 [11]. Vattenkraften i Sverige tros inte byggas ut i någon större 
utsträckning då de fyra nationalälvar som idag inte är utbyggda är skyddade från utbyggnad 
via riksdagsbeslut. Diskussioner kring att höja effekten i befintliga anläggningar pågår men har 
inte tagits hänsyn till i detta arbete. Vind- och solkraft är de energislag som växer mest och 
snabbast marknadsmässigt. Dessa spås dominera elproduktionsmarknaden i framtiden[10]. 

2.3.1.2 Överföring  

Efter reformen och uppkomsten av elprisområden kunde en prisskillnad mellan områdena 
identifieras. Prisskillnader indikerar att marknaden vill överföra mer el än vad som är möjligt, 
centralt i marknadsmodellen är att el flödar från ett lågprisområde till ett högprisområde [2]. 
Största andelen av Sveriges befolkningen är bosatt i de södra delarna av landet vilket också 
sammanfaller med de områden som har lägre energiproduktion. Till följd av detta är 
spotpriserna ibland högre i dessa elområden, SE3 och SE4. Under en stor del av tiden 
förekommer inte prisskillnader mellan elområdena men stundtals kan differenserna vara stora. 
I oktober månad år 2018 var prisskillnaden mellan SE1 och SE4 uppe på nästan 7,50 öre/kWh 
vilket i sammanhangen anses stort. Kraftigare skillnader har uppmätts, under några få timmar 
i februari år 2012 uppgick prisskillnaderna till 114 öre per kWh mellan SE4 och övriga svenska 
elområden [2].  
 
Den förhållandevis låga elproduktionen i SE3 ställer stora krav på överföring både mellan och 
inom området. SE3 är sammanbundet med elområde SE2 via snitt två och med SE4 via snitt 
fyra. Det har tidigare funnits ett ”snitt 3” men detta används inte längre. Överföringskapaciteten 
är idag 7 300 MW i snitt två och 5 400 MW i snitt fyra [13]. Förutom överföringsmöjligheter 
mellan Sveriges elområden är SE3 även länkat med Norge (NO1), Finland (F1) och Danmark 
(DK1). Tabell 2 redovisar maximala import- respektive exportmöjligheter mellan elområdena. 
Total importmöjlighet motsvarar 16,7 GW och total exportmöjlighet motsvarar 13, 4 GW [14].  
 
Tabell 2: Överföringskapacitet i MW mellan SE3 och övriga elprisområden [14] 

 SE3 - DK1 SE3 - F1 SE3 - NO1 SE2 - SE3 SE3 - SE4 
Överföringskapacitet, 
import till SE3 

680 1 200 2 095 7 300 5 400 

Överföringskapacitet, 
export från SE3  

740 1 200 2 145 7 300 2 000 
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2.3.1.3 Förbrukning 

Elområdets stora invånarantal bidrar till att elförbrukning är stor, vilket ställer krav på de två 
andra delarna i elkraftsystemet – produktion och överföring. Med en lägre produktion inom 
området blir kraven större på överföring (import) utifrån och med en högre produktion är 
försäljning och export av större intresse. I Figur 3 visualiseras hur Sveriges elförbrukning är 
fördelat över landet. Elområde tre står för över sextio procent av landets totala förbrukning 
[14].  
 

 
Figur 3: Sveriges elförbrukning år 2018 fördelat på de fyra elområdena [15] 

2.4 Effektreserv 

För att garantera effektbalans under årets alla timmar när den svenska elförbrukningen är hög 
eller elproduktionen låg ansvarar Svenska kraftnät enligt lag (2003:436) för upphandling av 
effektreserv. Denna består dels av produktionskapacitet som kan startas upp vid behov, dels av 
förbrukningsreduktion till följd av nedstängning av tung industri vid ansträngda situationer 
[16]. Miljö- och energidepartementet har utfärdat en förordning som reglerar en viss 
effektreserv inför vintersäsongen, 16 november till 15 mars. Denna upphandlas av Svenska 
kraftnät på uppdrag av regeringen. Reserven får uppgå till en maxeffekt om 1000 MW under 
ovan angivna period och 750 MW utanför detta spann [6].  
 
Den första juli 2003 trädde lagen om effektreserv i kraft och skulle enligt ursprungsversionen 
upphöra att gälla den första mars år 2008. Lagens giltighetstid har förlängts tre gången, först 
till år 2011 och därefter till 2020 respektive 2025. Lagen om effektreserv gäller till den 16 mars 
år 2025, vilket är en förlängning mot ordinarie avtalsperiod. Större användaranpassning och 
flexibilitet hos kunderna är samhällsförändringarna som tros kunna häva lagen [17].  
 
Svenska kraftnät genomför varje år en sammanställning för elproduktion, förbrukning och 
distributionen för det gångna året och gör i samband med detta en prognos för det kommande 
året.  Prognoser inför kommande vintrar visar på ett ökat effektbehov, mellan vintern 
2017/2018 och vintern 2018/2019 motsvarar ökningen 800 MW. Tabell 3 visar senaste 
förutsägelsen om förväntad effektbalans inför vintern 2019/2020 från Svenska kraftnät samt 
scenario för tio- och tjugoårsvinter. SE3 har sämre förutsättningar än övriga elområden 
gällande effektbalans på grund av områdets låga produktion i förhållande till höga förbrukning. 
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I tabellen syns hur SE3 redan under en normalvinter har en elförbrukning långt över sina egna 
tillgångar liksom en negativ effektbalans.  
  
Tabell 3: Förväntad effektbalans per elområde under topplasttimmen vintern 2019/2020 vid respektive vintertyp.  
Siffrorna är avrundade [16].   

Tillgänglig produktion [GWh/h] Elförbrukning [GWh/h] Effektbalans [GWh/h] 
  Normal-

vinter 
Tioårs-

vinter 
Tjugoårs

-vinter 
Normal
-vinter 

Tioårs-
vinter 

Tjugoårs
-vinter 

SE1 4,7 -1,6 -1,7 -1,7 3,1 3,0 3,0 
SE2 7,4 -3,2 -3,3 -3,4 4,2 4,1 4,0 
SE3 11,9 -17,1 -17,7 -18,1 -5,2 -5,8 -6,2 
SE4 1,7 -4,8 -5,0 -5,1 -3,1 -3,3 -3,4 
Summa 25,7 -26,7  -27,7 -28,2 -1,0 -2,0 -2,6 
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3 Metod  

3.1 Studiens utformning 

Projektet är uppdelat i två huvuddelar som utgörs av litteraturstudie och simuleringar. Under 
litteraturstudien har information om ämnet samlats in, vilka ligger till grund för beslut och 
avgränsningar i simuleringsdelen. Beslut om att ta fram olika scenarion för att tydliggöra en 
möjlig framtid för elområde tre och dess effektbehov togs i samband med litteraturstudien. 
Möjligheter till egenförsörjning med vind- och solkraft alternativt import från gränsande 
elområden valde att studeras närmare. Resultatet presenteras i tre scenarion plus ett 
grundscenario som visualiserar nuvarande situation och förutsättningar.  

3.2 Intervjuer 

Under studiens gång har några ostrukturerade intervjuer genomförts med anställda på WSP, 
Svenska kraftnät och Pöyry. Metoden har gett respondenterna möjlighet att styra samtalet mot 
sina egna intressen och delge sin kunskap kring elnät, elkraft, effekt och produktion. I Tabell 4 
presenteras de respondenter som deltagit i studien.  
 
Tabell 4: Respondenter som medverkat med förslag till vidare litteraturstudier och diverse förslag på referenser till studien 
Namn Företag Avdelning Datum 
Lars Sundvall WSP Management, Energi 2019-05-10 
Marcus Krell WSP Systems, Elkraft 2019-05-23  
Petter Glantz Svenska kraftnät System, kraftsystem  2019-06-27 
Mats Wang-Hansen Pöyry Transmission & Distribution   2019-06-27 

 

3.3 Simulering  

För att beräkna nytt effekttillskott från vindkraft respektive solkraft har beräkningsprogrammet 
Matlab använts. Programmet har även använts för att på grafiskt vis visualisera hur nuvarande 
elproduktion respektive förbrukning ser ut för SE3, liksom hur överföring till och från området 
ändras över året.  
 
I Tabell 5 sammanfattas vilken typ av statistik och data som används för scenarierna och vart 
denna är hämtad. All data som använts är från år 2018 och baserad per timme för att lättare 
kunna se samband och dra slutsatser. Där data saknats har uppskattningar gjorts utifrån 
kringliggande värden.  
  
Tabell 5: Förteckning över plattformar som använts för datainsamling  

Data  Namn Datum 
Elöverföring mellan Nordens elområden Nord Pool 2019-07-28 
Global solinstrålning  SMHI 2019-06-25 
Elförbrukning i SE3 Svenska kraftnät  2019-05-12 
Planerad nyinstallation av vindkraft  Vindlov  2019-05-14 
Elspotpriser Nord Pool 2019-07-28 
Vindhastighet, medelvind på 10 m höjd  SMHI 2019-06-25 
Elproduktion i SE3 Svenska kraftnät 2019-05-12 
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4 Litteraturstudie  

4.1 Sveriges framtida elanvändning  

Att göra uttalanden om elmarknaden år 2040 blir svårt eftersom mycket kan hända under ett 
tjugoårsintervall. Det finns inte en enskild faktor som påverkar elanvändningen utan det är 
många aspekter som spelar roll, däribland energieffektiviseringar, befolkningsökning, 
ekonomisk utveckling, strukturförändringar och teknikutveckling.  
 
Prognoser utförda av Statistiska Centralbyrån (SCB) visar på en uppskattad befolkning om  
11 523 564 personer i Sverige år 2040, i slutet på år 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 
personer [18]. Elanvändningen uppskattas i Sverige till 14 MWh per invånare och år [19]. Detta 
skulle innebära en årlig elanvändning för landet på drygt 161 TWh vilket stämmer överens med 
prognoser enligt NEPP:s (North European Power Perspective) medelscenario om 155 TWh 
[20] och Energimyndighetens siffra om 160 TWh [21]. Siffran anses osäker baserat på tidigare 
nämnda faktorer, men ger ändå en fingervisning. I Tabell 6 listas uppskattad förändrad 
elanvändning beroende av ett antal samhällsföreteelser.  
 
Tabell 6: Olika företeelsers påverkas på Sveriges framtida elanvändning [15] 

Företeelse  Förändring mellan åren 2030–2050 [TWh] 
Ökad befolkning med en miljon människor Ökar 8–11  
Fullständig elektrifiering av transportsektorn Ökar cirka 13 
Utfasning av all mekanisk massaproduktion Minskar cirka 10 
Storskalig Capbon Cabture Storage (CCS) Ökar 2–5  
Total elektrifiering av stålindustrin Ökar 15–20 
Storskalig etablering av datacenterverksamhet Ökar 6–10 
Medelförändring  Ökar 41,5  

4.2 Utvecklingsplan SE3 till år 2040 

Studier som gjorts om eleffekt pekar på ett ökat effektbehov inom alla Sveriges elområden och 
särskilt i elområde tre där avvecklingen av elproduktion och befolkningstillväxt är som störst. 
Alla prognoserade alternativa utvecklingsplaner innehåller en mix av olika energislag men med 
en stor andel intermittenta energikällor. Förslagen innehåller en stor andel vindkraft respektive 
solkraft, varför dessa energislag väljs att stå i fokus under detta arbete [22]. Svenska kraftnäts 
projekt LMA2016 visade så gott som ingen lönsamhet för investering i andra planerbara 
kraftslag för att ersätta dagens kärnkraft [23].  

4.2.1 Solkraft  

Solceller och elproduktion från solkraft är mycket omdiskuterat när framtidens energisystem 
diskuteras. Studier och prognoser visar på att en solcellsutbyggnad upp till 7–11 TWh till år 
2040 kan vara aktuellt. Denna siffra gäller hela landet och tros gynna både lokal och nationell 
effektbalans. År 2018 fanns i SE3 159 MW installerad effekt solenergi jämfört med landets 
410 MW [24]. Antas en solcellsutbyggnad med produktion om 9 TWh till 2040 med 
motsvarande fördelning över landet som år 2018 (40 % utbyggnad i SE3) skulle det innebära 
ca 3,6 TWh solcellsel för elområde tre. Ungefär 30 procent av årliga elanvändningen i ett lokalt 
elnät beräknas gå att täcka med solel utan att påverka elkvalitén. Denna gräns kallas 
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acceptansgräns, vilket betyder ”lokalnätens anslutningsmöjligheter med bevarad god 
elkvalitét” [25]. 
 
Solcellsinstallation är förhållandevis enkel att genomföra då alla delar i ett solcellssystem, i 
majoriteten av fallen, är standardprodukter. Ett solcellssystem på en villa tar mindre än en 
vecka att installera, medan en större solcellspark kan färdigställas på 1–2 månader. Dessa korta 
projekttider innebär att en solcellsmarknad kan växa snabbt i ett land vid fördelaktiga 
förutsättningar [25].   
 
Livslängden på ett solcellssystem brukar uppskattas till mellan 25 och 30 år, dock kan ett 
solcellssystem hålla betydligt längre än så [25]. Nyetablering av hus främjar installation av 
solpaneler då monteringen i samband med nybyggnation drar ner priserna. Detta sammanfaller 
väl med elområde tre där invånarantalet fortsatt tros öka. Solceller som installeras på befintliga 
byggnader eller i samband med nybyggnation kräver inte att ny mark tas i anspråk samtidigt 
som elen genereras där den används.  
 
Solkraft har den stora fördelen att installation kan ske i stor såväl som liten skala. 
Förutsättningarna och drivkrafterna att investera i solceller kan skilja sig åt, exempelvis är det 
mest ekonomisk fördelaktigt för en fastighetsägare att använda mycket av den egenproducerade 
elen själv. Då behöver inte energiskatt betalas för att använda elen. För jordbruksfastigheter är 
det mer fördelaktigt att sälja all el, eftersom energiskatten är sex gånger lägre för detta segment 
jämfört med andra producenter i kategorin. Drivkraften för att investera i en solcellsanläggning 
kan vara av miljöskäl, att föregå med gott exempel, men även av kommersiella skäl [25].  

4.2.2 Vindkraft  

Vid slutet av år 2018 fanns knappt 1 400 installerade vindkraftverk i SE3 med en total 
installerad effekt om 2 500 MW [26]. Teknikutvecklingen har gått snabbt de senaste fem åren 
vilket lett till lägre produktionskostnader och att vindkraften som energislag vuxit sig starkare 
på konkurrensmarknaden. Beslut om förlängning av elcertifikatsystemet har gynnat 
marknadsutvecklingen och trenden om fortsatt kraftig utveckling tros bestå [27]. Figur 4 visar 
hur vindkraftsinstallationen (och demonteringen) sett ut i elområdet mellan åren 2003 och 
2018.  
 

 
Figur 4: Förändring i installerad vindkraftseffekt [MW] i elområde tre mellan åren 2003 och 2018 [26] 
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Vindbrukskollen är den databas som visar samtliga pågående vindkraftsprojekt i Sverige och 
den uppdateras frekvent. Varje ansökan tilldelas en status beroende på var denne befinner sig i 
processen. Kategorierna involverar handläggs, överklagat, beviljas, uppfört och nedmonterat 
och innehåller varierande information rörande individuella kraftverks storlek, installerad effekt 
och estimerad produktion. Vindbrukskollen uppskattas omfatta 90 % av pågående 
vindkraftsprojekt i Sverige [27]. Tabell 7 visar beviljad men ännu inte uppförd vindkraft inom 
elområde tre. Förutom de knappt 600 vindkraftverk som beviljats finns ytterligare nästan 2000 
ansökningar under handläggning motsvarande en maxeffekt om 2 300 MW [26]. Beviljad 
installerad effekt om 1 700 MW kan sättas i relation till 2 500 MW installerad effekt i slutet av 
år 2018.  
 
Tabell 7: Beviljad nyinstallation av vindkraft i elområde tre, 15 maj 2019 [28] 
 
Län Beviljad installerad effekt [MW] Antal [st.] 
Dalarna 347,1 94 
Gotland 20,0 7 
Gävleborg 16,0 8 
Jönköping 190,1 64 
Kalmar 15,0 5 
Södermanland  35,0 10  
Värmland 309,0 103 
Västmanland 1,0 1 
Västra Götaland 675,1 245 
Örebro 93,4 30 
Östergötland  34,6 19 
Totalt:  1736,3  586  

 
Energimyndigheten har bedömt att havsbaserad vindkraft på lång sikt kan spela en viktig roll i 
det svenska elsystemet men att den samhällsekonomiska nyttan ännu inte är tillräckligt hög. 
Acceptansen för fortsatt utbyggnad av landbaserad vindkraft liksom tidigare nedläggning av 
elproduktionsanläggningar är situationer som kan göra att utbyggnadsbehovet av havsbaserad 
vindkraft förändras betydligt. I dagsläget säger prognosen att det efter år 2030 kan bli aktuellt 
med särskilt stöd för vindkraftsutbyggnad till havs, det är därför av intresse att säkerställa 
platser med goda vindförhållanden där det går att bygga havsbaserad vindkraft 
kostnadseffektivt. Produktionskostnaderna för havsbaserad vindkraft har sjunkit kraftigt sedan 
2015 och förväntas fortsätta sjunka ytterligare. Östersjöområdet längs Sveriges kust bedöms 
ha stor potential för vindkraftsutbyggnad även om landbaserad vindkraft i dagsläget är mer 
konkurrenskraftigt. Efter 2030 då större delen av kärnkraften beräknas vara nedlagt tros 
havsbaserad vindkraft utgöra en efterfrågad produktionskälla med potential att generera 
mycket el under stora delar av året [29].  
 
Modernare vindkraftverk har en mycket snabb svarstid vilket innebära att dessa skulle kunna 
erbjuda flexibilitet i form av olika reglertjänster om export av överskottsel av någon anledning 
inte är aktuell. Eftersom att energislaget i sig inte erbjuder möjlighet till lagring kommer 
nedreglering innebära förlust av såväl effekt som intäkt för producenten [30].  

4.2.3 Överföring  

En ökad andel intermittenta energislag ställer större krav på välutvecklade stamnät såväl som 
lokala respektive regionala nät. Svenska kraftnät har en mängd pågående och planerade arbeten 
för utbyggnad och utveckling av Sveriges elnät. På sina ställen har stamnätet tjänat upp emot 



 12 

80 år och en stor del av nätet kräver uppgradering de närmaste tjugo till trettio åren. En 
luftledning har en teknisk livslängd på cirka 70 år medan en markförlagd kabel håller i cirka 
35 år [31]. Ett urval av de pågående projekten inom SE3 och i angränsning mot området 
presenteras här.  
 
Stockholm Ström 
Stockholm Ström är ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio som 
inkluderar drygt femtio mindre delprojekt för att stärka upp elnäten i Stockholmsområdet och 
trygga huvudstadens långsiktiga elförsörjning. Både ersättning och förstärkning av äldre 
ledningar ingår i projektet som berör hälften av kommuner i Stockholms län. Nya markkablar, 
sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer ska byggas. De nya 
elförbindelserna har en högre spänningsnivå än tidigare vilket bidrar till möjlighet för utökad 
bostadstillväxt och andra infrastrukturella förändringar på sina håll. Investeringen beräknas 
kosta 6,7 miljarder kronor [31].  
 
Storstockholm Väst  
Projektet innebär en uppgradering av stamnätet genom västra delen av Stockholm från 220 till 
400 kV. I en första etapp uppgraderas ledningsnätet mellan Sigtuna och centrala Stockholm. 
Kostnaderna beräknas uppgå till 5,9 miljarder kronor [32]. 
 
NordSyd (snitt 2, SE2 – SE3) 
Enligt prognoser från Svenska kraftnät kommer det att finnas ett kraftigt ökat behov för 
överföring i nord-sydlig riktning inom Sverige under de kommande tjugo åren. Därför ha de 
tagit fram en investeringsplan för förstärkning av snitt två från en kapacitet ca 7 300 MW till 
dryga 10 000 MW. Inom fem år (till 2024) beräknas kapaciteten öka med 800 MW för att inom 
ett tjugoårsintervall ytterligare utöka kapaciteten med uppskattningsvis 2 000 MW. De 
närliggande och mer långsiktiga investeringarna beräknas tillsammans uppgå till 53,3 miljarder 
kronor [32]. 
 
SydVästlänken (snitt 4, SE3 – SE4) 
Sydvästlänken är tänkt att förstärka överföringen i snitt fyra från 5400 MW upp till 7300 MW 
år 2040. Liksom SE3 har SE4 problem med hög elförbrukning mot lägre produktion vilket 
stället krav på god överföring norrifrån. Kostnaderna beräknas uppgå till 7,3 miljarder kronor 
[32].   

4.3 Långsiktig marknadsanalys  

Svenska kraftnät är av åsikten att ansvaret för den långsiktiga effektbalansen ligger hos 
marknadsaktörerna och att det måste finnas tydliga incitament och prissignaler för ny 
kraftproduktion. En klar dialog med övriga europeiska länder och en ökad koordinering av 
försörjningstrygghet bör genomföras på samtliga nivåer [8]. Idag finns inget uttalat ansvar för 
frågan även om de allra flesta påverkas. Under en konferens med NEPP (North European 
Power Perspective) och Lennart Söder, professor i elkraftsystem vi KTH, lyfts frågan huruvida 
det i Sverige bör finnas en Effektmyndighet med motsvarande funktion som 
Energimyndigheten [33].  
 
Elektrifieringen av samhället har framskridit snabbare än väntat. Flertalet industrier har 
påbörjat omställningen mot fossilfri verksamhet. Däribland SSAB vars stålindustri ensam 
kommer kräva stora mängder eleffekt, deras två stålverk beräknas behöva mellan 20 och 25 
TWh [34]. I vissa delar av landet är effektbristen mer påtaglig och företag som inte får 
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tillräcklig effekt kan behöva flytta sin verksamhet någon annanstans. Northvolts batterifabrik i 
Skellefteå är ett sådant exempel där företaget flyttat verksamheten efter effektutbudet. Särskilt 
i storstadsregionerna är det problematiskt med nyetablering för större industrier och företag 
med stort effektbehov där efterfrågan inte alltid kan mötas [34].  

4.3.1 Prisbild  

Svenska kraftnät har närmare 45 miljarder kronor i sin investeringsplan för de kommande tio 
åren där projekt som NordSyd ingår. För att nå den utbyggnadsgrad som kan komma att krävas 
till år 2040 krävs ytterligare ekonomiska medel. Kapacitetsutbyggnaden som främst berör de 
mer regionala och lokala näten genomförs utifrån de prognoser som finns kring hur 
vindkraftsutbyggnaden kommer se ut de kommande åren. Detta bidrar till ett mer komplicerat 
förhållningssätt och samplanering av infrastruktur är svårare än exempelvis när kärnkraften 
byggdes. Parkernas utbredning är större och förlagda mer decentraliserade vilket gör 
investeringsplanerna mer komplicerade eftersom förutsättningarna tenderar att ändras [35].  
 
Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi krävs belopp om ca 200 miljarder kronor för 
att nå 100 % procent förnybar elproduktion [36]. Beroende på vad som där inkluderas kan 
siffran komma att stiga betydligt.  

4.3.2 Ledtider  

Tillståndsprocesser utgör en flaskhals i de flesta större projekt. Utveckling och installation av 
såväl små som större anläggningar tar tid vilket påverkar processernas framfart. En liten 
försening i någon beslutsdel kan få konsekvenser på sikt och leda till större förseningar [6]. 
Genomsnittstiden för att få tillstånd enligt miljöbalken att etablera en anläggning som 
producerar förnybar el är 139 veckor (2,7 år). Om beslutet överklagas, vilket en knapp fjärdedel 
av ärendena görs, tar det ytterligare 35 veckor. Mellan åren 2007-2011 uppskattas ledtiderna 
ha ökat med 40 % till följd av att antalet ärenden ökat [37]. Figur 5 visar de ingående 
processtegen i tillståndsprövningen enligt miljöbalken. I Tabell 8 presenteras ungefärliga 
ledtider för nätinvesteringar och ny elproduktion.  
 

 
Figur 5: Prövning enligt miljöbalken. Anm.: BMP = betydande miljöpåverkan [37] 
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Tabell 8: Ledtider för projektprocess, från investeringsbeslut till färdig anläggning [13] 

Komponent Tidsintervall  
Transformator 1–2 år  
Stamnätsledning 10–15 år  
Regionnätsledning 5 år  
Vindkraftverk  >5 år  
Solcellsinstallation, liten skala 1–2 månader  
Solcellsinstallation, stor skala 1–2 år  

4.4 Teori och data  

4.4.1 Vind 

Formel 1 visar det kinetiska energiinnehållet för vind. Energiinnehållet är en funktion av 
vindens densitet (r), dess hastighet (v) och arean som spänns upp av kraftverkets vingar (A).  
 

!"#$% =
1
2 )*+"#$%

,  

 
Formel 1: Energiinnehållet i vind [38] 

Turbinens förmåga att omvandla kinetisk energi till mekaniskt arbete ges av effektkoefficienten 
Cp.  Uttagbar effekt från vindkraftverken beräknas genom multiplikation mellan 
effektkoefficienten Cp och vindens energiinnehåll Pvind vilket resulterar i Formel 2. Uttagbar 
effekt visar möjlig levererad effekt till nätet från vindturbinen i fråga. 
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Formel 2: Uttagbar effekt från vindturbinen [38] 

Vinddata från år 2018 för respektive län där ny vindkraft ska etableras har hämtats från SMHI:s 
väderstationer. Mätningarna är gjorda per timme och sträcker sig från 2018-01-01 kl. 00:00 till 
2018-12-31 kl. 23:00, totalt 8760 mätvärden. Data från en station per län har använts i 
modellen, vid län med flertalet planerade parker har en centralt placerad station valts. 
Vindmätningarna är genomförda på tio meters höjd under ett tidsintervall om tio minuter. Detta 
för att mäta eventuell vindskjuvning vilket betyder plötslig förändring i rörelse av luft i 
riktning, hastighet eller bådadera.  
 
Vindåret 2018 anses generellt svagt i kontrast till tidigare års produktion och trots nyinstallerad 
effekt blev produktionen densamma som året innan. Då simuleringarna ska visa på framtida 
produktion har vinddatan ändå ansetts representabel då medeltemperaturen i landet har ökat 
över tid och fortsatt tros göra. Den ökade medeltemperaturen medför svagare vindar och 
därmed lägre energiinnehåll [40].  
 
För större kraftverk (100-300 kW) ligger Cp-värdet kring 0.35 medan det för mindre kraftverk 
(>10kW) ligger kring 0.20 [38]. Ett allmänt Cp-värde används för samtliga vindområden, detta 
värde har satts till 0.25 med tanke att parkerna i flera fall innehåller en blandad storlek 
kraftverk.  
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4.4.2 Sol 

Total solinstrålning, även kallad global solinstrålning, mot en solcellsmodul består av de tre 
komponenter; direkt-, diffus- och reflekterad strålning. Figur 6 visar hur solens strålar fångas 
upp av modulen och bidrar till solelsproduktionen. De tre komponenterna varierar i 
storleksbidrag över året, bland annat beroende på molnigheten utomhus. För beräkningarna har 
global solinstrålning använts [41].  
 
Solinstrålning (I) anges i effekt per kvadratmeter, W/m2. Solcellernas ytstorlek är därför 
avgörande för produktionen. Momentant når solstrålningen upp till en effekt om 1000 W/m2. 
Solceller genererar momentant upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh 
elenergi per kvm och år beroende på typ av system [42].  
 

!/01 = 2 ∗ *	(6789:å<767= ∗ >:?>) 
 

Formel 3: Uttagbar effekt från solpanel [42] 

 
Figur 6: Global solinstrålning [41] 

 
Soldata för år 2018 från SMHI:s väderstationer har använts för studien. Sex väderstationer 
inom elområdet har använts. Mätningarna är gjorda per timme och sträcker sig från 2018-01-
01 kl. 00:00 till 2018-12-31 kl. 23:00, totalt 8760 mätvärden.  
 
Solåret 2018 räknas som starkt med ett stort antal soldagar till följd av de varma 
sommarmånaderna. Fler antal soldagar innebär större andel direkt solljus vilket har stor 
bidragande faktor för den globala solinstrålningen. Produktionen var därför något högre än 
motsvarande bidrag tidigare år.  
 
De fiktiva parker som har använts i simuleringar har dimensionerats för att uppfylla 
planeringen om 3,6 TWh solcellsel inom elområdet till år 2040. Endast sex mätstationer för 
solinstrålning har identifierats inom SE3, dessa platser används i simuleringen för att påvisa 
framtida planerade solcellsparken inom området. Parkerna har dimensionerats till likvärdig 
storlek, det vill säga sex identiska parkområden fördelade per väderstation.  
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4.4.3 Förbrukning, produktion och överföring  

Information rörande elproduktion respektive förbrukning för år 2018 för elområdet har hämtats 
från Svenska kraftnät. Produktionen för året återfinns per kraftslag fördelat på sex kategorier: 
vindkraft, vattenkraft, solkraft, kärnkraft, värmeproduktion och övrig produktion. 
Överföringsdata med siffror på import respektive export mellan elområdena i Norden har 
hämtats från Nord Pool. Både produktion, förbrukning och överföring finns på timbasis från 
2018-01-01 kl. 00:00 till 2018-12-31 kl. 23:00, totalt 8760 mätvärden per kategori.  
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5 Simulering 
Det beräknade elbehovet år 2040 uppskattas till cirka 155 TWh årligen i Sverige, vilket kan 
sättas i relation till användningen år 2018 om 141 TWh [44]. Förbrukningsmönstret som 
används är från år 2018, för att illustrera förbrukningen år 2040 ökats har en procentuell ökning 
på 15 % använts.  

5.1 Scenariobeskrivning 

Scenarierna som tagits fram bygger på genomförd litteraturstudie och de punkter som där 
uppmärksammats ha stor påverkan för elområdets utveckling. Förutom ett grundscenario som 
visar dagens förutsättningar har tre scenarion tagits fram, vilka presenteras här nedan. Samtliga 
indata som använts är från år 2018.  

5.1.1 Grundscenario – Utgångsläge år 2018 och uppskattat läge år 2040 

De förutsättningar som finns för området idag visas här, både gällande produktion, förbrukning 
och överföring mellan SE3 och övriga elområden. Scenariot i sig tar inte hänsyn till prognoser 
för utveckling utan visar endast på nuvarande situation utan åtgärder och utveckling.  

5.1.2 Scenario 1 – Målbild 2040  

Här redovisas förhållandet mellan förbrukning, produktion och import till området baserat på 
Svenska kraftnäts rapporter gällande planerad nätinvestering och elproduktionsutbyggnad för 
landet. Siffrorna har dimensionerats för elområde tre. Detta scenario visar hur nuvarande plan 
ser ut och tar ej hänsyn till huruvida installationstiderna är rimliga. I samtliga körningar ingår 
prognoserad vindkraft om 23 TWh, en utbyggnad av solkraft motsvarande 3,6 TWh samt 
förnybar elproduktion enligt 2018 års data.  

5.1.3 Scenario 2 – Stor andel vindkraft  

I Svenska kraftnäts senaste rapport framgår att det mellan åren 2019-2030 ska byggas ut 
vindkraft motsvarande 12 TWh och sedan ytterligare 40 TWh under åren 2030-2040 på 
nationell nivå och stå för det största bidraget till Sveriges elproduktion. Idag motsvarar 
produktionen i elområde tre 5,6 TWh, vilket är knappt 34 % av nationell produktion. Antas en 
utbyggnad enligt motsvarande fördelning ger det en ökning om ungefär 18 TWh i elområdet 
och total elproduktion från vind år 2040 beräknas till drygt 23 TWh [10].  
 
För att kärnkraftsavveckling år 2040 ska anses rimligt krävs en kraftigt ökad utbyggnadstakt 
inom detta segment. Här presenteras fyra simuleringar med olika stor installerad effekt som i 
tabell benämns som #1 - #4. De siffervärden som använts för simuleringarna motsvarar 10, 12, 
20 respektive 30 gånger beviljad installerad effekt (Tabell 9). #2 motsvarar 12 gånger 
installerad effekt och således den uppskattade utbyggnad som krävs för att nå Svenska kraftnäts 
prognos.  
 
I samtliga körningar ingår 3,6 TWh solkraft samt 2018 års utbyggnad av överföring mellan 
SE3 och kringliggande elområden.  
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5.1.4 Scenario 3 – Stor andel import  

Om inte utbyggnadstakten för vindkraft kan ökas och möta det behov som krävs för att nå 
Svenska kraftnäts utbyggnadsprognos får överföring till området en ytterligare påverkan. I 
detta scenario antas en utbyggnadstakt för vindkraft motsvarande dagens där resterande 
effektbehov täcks upp med hjälp av import från kringliggande elområden. Sex olika 
simuleringar med olika överföringskapacitet, som i tabell benämns som #1 - #6, presenteras.  
De siffervärden som använts för simuleringarna motsvarar 2018 års utbyggnad, planerad 
utbyggnad för 2040, tre fall med 1.1, 1.3 respektive 1.5 gånger så stor utbyggnad av 
överföringen mellan SE3 och DK1, F1 och NO1 som i Svenska kraftnäts nätinvesteringsplan 
inte innefattar någon utbyggnad. I sista simuleringar har överföringskapaciteten ökats med 1.5 
för alla överföringslänkar jämfört med 2018 års utbyggnad.   
 
I samtliga körningar ingår antagen utbyggnad av vindkraft om 12150 MW (begränsad av 
ledtid), en utbyggnad av solkraft motsvarande 3,6 TWh samt 2018 års förnybara produktion.  
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6 Resultat från simulering  
Här presenteras resultat baserat på simuleringar som genomförts baserat på de scenarion som 
presenterats. Djupare analys och återkoppling mot litteraturstudie återfinns i diskussionen.  

6.1 Grundscenario  

6.1.1 Utgångsläge år 2018  

Figur 7 visar hur elproduktion respektive förbrukning såg ut i SE3 år 2018. Då krävdes import 
från kringliggande elområden under 215 av årets 8760 timmar, vilket sammanföll med 
revisionsmånad för kärnkraftsreaktorer. I Figur 8 har kärnkraftens bidrag plockats bort och 
tydliggör det kraftiga kärnkraftsberoendet som Sverige, och särskilt elområde tre, befinner sig 
i. Utan kärnkraftens bidrag skulle import till området vara nödvändig under årets alla timmar. 

 
Figur 7: Elförbrukning (blå kurva) mot produktionen (orange kurva) för SE3 under 2018 

 
Figur 8: Elförbrukning (blå kurva) mot produktionen (orange kurva) för SE3 under 2018 utan kärnkraft 
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Figur 9 gestaltar hur överföringen mellan SE3 och kringliggande anslutna elområden såg ut 
under år 2018. Elområdet var nettoexportör av el under året, främst till Finland och elområde 
fyra. Röd linje markerar skiljelinjen mellan positivt värde (import) och negativt värde (export). 
Överföring från SE2 har utgjort en stor del av importen till området.  
 

 

 

 
 

Figur 9: Överföring till/från SE3, positivt värde visar på import till området. Röd linje avser skiljelinje mellan negativt och 
positivt värde. Från övre vänstra hörnet: DK1, NO1, F1, SE2 och SE4 
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6.1.2 Uppskattat läge år 2040 

Det beräknade elbehovet år 2040 uppskattas till cirka 155 TWh årligen i Sverige, vilket kan 
sättas i relation till användningen år 2018 om 141 TWh [44]. Detta motsvarar en ökning om 
nästan femton procent, vilket är den siffra som använts i simuleringen för att synliggöra det 
ökade behovet. Denna skillnad synliggörs i Figur 10 som visar skillnaden mellan Sveriges 
elförbrukning år 2018 mot prognosen för elförbrukning år 2040. Användningen har uppskattats 
följa samma förbrukningskurva år 2040 som 2018.  
 

 
Figur 10: Uppskattad elförbrukning år 2040 (blå kurva) mot elförbrukningen år 2018 (orange kurva) 

 
I Figur 11 presenteras nuvarande beviljad utbyggnad av vindkraft tillsammans med 2018 års 
elproduktion (kärnkraft exkluderad) samt 2018 års import till elområdet. Denna figur visar det 
effektunderskott som riskerar att uppstå år 2040 om inga förändringar görs mot dagens 
elsystem.   

 
Figur 11: Uppskattad elförbrukning år 2040 (blå kurva) mot beviljad elproduktion år 2040 och motsvarande import som år 

2018 (orange kurva) 
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Figur 12 och 13 presenterar motsvarande scenario men utan import respektive med import från 
alla elområden utom SE2. Jämförs bilderna tydliggörs hur stort bidrag import utgör för 
effektbalansen och att överföring via snitt två har stor bidragande roll för områdets 
effektbalans.   

 
Figur 12: Uppskattad elförbrukning år 2040 (blå kurva) mot beviljad produktion år 2040 (orange kurva) 

 

 
Figur 13: Uppskattad elförbrukning år 2040 (blå kurva) mot beviljad produktion år 2040 och motsvarande import från år 

2018 utan SE2 (orange kurva) 

 
Enligt Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan tros arbetet med avvecklingen av kärnkraften 
komma igång tidigast år 2030. Först därefter beräknas ett tydligare underskott av elproduktion 
inom elområdet framträda. Överföring i snitt två mellan SE2 och SE3 får då ytterligare 
betydelse.  
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6.2 Scenario 1  

23 TWh har använts för att dimensionera hur stor utbyggnad som skulle krävas i de elva län 
inom området som hittills studerats. Varje län dimensionerats att öka sin produktion med lika 
stor andel vardera från den nuvarande beviljade installerade effekten. Produktion motsvarande 
tolv gånger dagens beviljade krävs då för att nå målet. Tabell 9 presenteras hur stor installerad 
effekt som respektive län behöver installeras för att nå en total årlig produktion om 18 TWh 
tills 2040.  
 
Tabell 9: Nyinstallation av vindkraft i elområde tre, beviljad effekt samt behov för att uppnå utbyggnadsplan.  
Fördelning per län [1] 

Län Beviljad installerad 
effekt [MW] 

Installerad effekt för 
att nå 18 TWh [MW] 

Uppskattad 
elproduktion 
[TWh] 

Dalarna 347,1 4165,2 1,265 
Gotland 20,0 240,0 0,667 
Gävleborg 16,0 192,0 0,074 
Jönköping 190,1 2281,2 2,092 
Kalmar 15,0 180,0 0,165 
Södermanland  35,0 420,0 0,192 
Värmland 309,0 3708,0 2,250 
Västmanland 1,0 12,0 0,003 
Västra Götaland 675,1 8101,2 10,617 
Örebro 93,4 1120,8 0,441 
Östergötland  34,6 415,2 0,418 
Totalt:  1736,3  20 835,6  18,184  

 
Totalt skulle drygt 20,8 GW ny vindkraft behöva etableras i området för att nå Svenska 
kraftnäts långsiktsscenario vilket innebär nyinstallationer motsvarande 1000 MW årligen. 
Mellan 2017 och 2018 installerades 352 MW i SE3, utbyggnadstakten skulle behöva vara 
nästintill tre gånger så stor för att nå i mål [45]. Detta kan jämföras med Sveriges totala 
utbyggnad mellan 2017 och 2018 som motsvarade installerad effekt om 691 MW.  
 
I Tabell  presenteras hur uppskattade produktionen år 2040 står i relation mot uppskattad 
förbrukning samma år. Elproduktion år 2040 inkluderar här drygt 23 TWh vind, 3,6 TWh sol 
samt övrig produktion enligt fördelningen år 2018, dock utan kärnkraft. Under 1150 timmar av 
årets 8760 når produktionen upp till efterfrågad effekt.  
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Figur 14: Förbrukning år 2040 (blå kurva) mot produktion år 2040 (orange kurva) 

 
I Figur 15 har beräknad tillgänglig import adderats till produktionsstapeln och utgör således 
tillgänglig effekt i området. Tillgänglig import är framtagen genom att nyttja 2018 års 
tillgängliga import (data från Nord Pool) multiplicerat med utbyggnadsfaktorn enligt Svenska 
kraftnäts nätinvesteringsplan. I Tabell 10 presenteras hur planerad överföringskapacitet 
beräknas se ut.  
  
Tabell 10: Överföringskapacitet i MW mellan SE3 och övriga elprisområden år 2018 samt planerad för år 2040  

 SE3 - DK1 SE3 - F1 SE3 - NO1 SE2 - SE3 SE3 - SE4 
Överföringskapacitet, 
import till SE3 (2018) 

680 1 200 2 095 7 300 5 400 

Överföringskapacitet, 
import till SE3 (2040) 

680 1 200 2 095  10 500 7 300  

 

 
Figur 15: Förbrukning år 2040 (blå kurva) mot produktion + import 2040 (orange kurva) 
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6.3 Scenario 2  

Elområdet beräknas förlora en stor andel elproduktion i och med kärnkraftsnedläggningen och 
utan import uppnås efterfrågad effekt endast att fåtal timmar under året. Här presenteras hur 
elproduktionen i området varierar med en ökad andel installerad effekt vindkraft. Tabell 11 
visar installerad effekt per vindområde för fyra simuleringar där kolumn två motsvarar planerad 
utbyggnad enligt Svenska kraftnäts prognos. Figur 16 visar installerad vindkraft för respektive 
körning mot förbrukningen i SE3 och i Tabell 12 syns antalet timmar som effektbalans nås för 
olika stor installerad effekt. 
 
Tabell 11: Installerad vindkraftseffekt i MW fördelat per län 

 Installerad effekt per vindområde [MW] 
Län #1  #2  #3  #4  
Dalarna 3 471 4 165 6 942  10 413  
Gotland 200 240 400 600 
Gävleborg 160 192 320 480 
Jönköping 1 901 228 3 802 5 703 
Kalmar 150 180 300 450 
Södermanland  350 420 700 1 050 
Värmland 3 090 3 708 6 180 9 270 
Västmanland 10 12 20 30 
Västra Götaland 6 751 8 101 13 502 20 253 
Örebro 934 1 121 1 868 2 802 
Östergötland  346 415 692 1 038 
Totalt:  17 363  20 836  34 726  52 089  
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Figur 16: Förbrukning år 2040 (blå kurva) mot produktion samma år (orange kurva), vindkraft dominerande kraftslag  

  
Tabell 12: Antal timmar då effektbehovet möts för scenario två  

 #1 #2 #3 #4 
Antal timmar då 
effektbehovet möts  

7 699 7 779 8 015 8 191  

Försörjningsgrad  87,9 % 88,8 % 91,5 %  93,5 % 
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6.4 Scenario 3  

Kan utbyggnadstakten för vindkraft inte mötas kommer import att få en än större påverkan. 
Antas 2018 års utbyggnadstakt om 352 MW installerad effekt årligen inom området kommer 
det ta nästan 60 år att nå en produktion om 23 TWh. Det är en försening med 40 år (färdigställt 
år 2080). Om utbyggnadstakten dubbleras (till 700 MW årligen) innebär det en försening med 
10 år (färdigställt år 2050).  
 
I Tabell 13 framgår värden för sex olika simuleringar som genomförts för att uppskatta 
överföringsbehovet mellan elområde tre och kringliggande elområden. Siffrorna representerar 
överföringskapacitet i MW (installerad effekt) och har använts tillsammans med 
överföringsmönstret för 2018 års import. #1 representerar installerad effekt år 2018 medan #2 
gestaltar siffervärden från Svenska kraftnäts nätutvecklingsplan. I övriga simuleringar har 
installerad effekt ökats för att påvisa hur en ytterligare utbyggnad av överföringskapacitet 
skulle påverka området. Figur 17 visar grafiskt simuleringarna för de olika fallen med 
varierande andel överföringskapacitet. Tabell 14 visar antalet timmar då effektbehovet möts, 
alltså försörjningsgraden för de olika fallen.  
 
Tabell 13: Överföringskapacitet i MW till SE3 från kringliggande elprisområden 

 Överföringskapacitet mellan SE3 och kringliggande elområden [MW] 
Snitt  #1  #2  #3  #4  #5 #6  
SE3-DK1 680 680 748 884 1 020 1 020 
SE3-F1 1 200 1 200 2 304 1 560 1 800 1 800 
SE3-NO1 2 095 2 095 1 320 2374 3 143 3 143  
SE3-SE2 7 300 10 500  10 500 10 500  10 500 10 950  
SE3-SE4 5 400 7 300 7 300  7 300 7 300  8 100  
Totalt:  16 675 21 775 22 172 22 618 23 763 25 013 
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Figur 17: Förbrukning år 2040 (blå kurva) mot produktion samma år (orange kurva), stor andel import. Övre vänstra 
hörnet visar fall #1 med minst överföringskapacitet och fortsätter i nedåtstigande led till #6 med mest överföringskapacitet.  

Tabell 14: Antal timmar då effektbehovet möts för scenario tre 

 #1 #2 #3 #4 #5 #6  
Antal timmar då 
effektbehovet 
möts  

6 961  7 528 7 562  7 632 7 693 7 736  

Försörjningsgrad  79,5 % 85,9 % 86,3 % 87,1 % 87,8 % 88,3 %  
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7 Diskussion 
Att ställa om Sveriges elproduktion och garantera leveranssäkerhet över hela landet är 
komplext och en stor utmaning. I och med att ny energiproduktion tar många år att etablera 
medan nedläggningstiden är betydligt kortare uppstår frågor som: När senast behöver det 
finnas en slutgiltig plan? Upplevelsen genom arbetets gång är att det finns en stor tillförlitlighet 
på marknaden och att denna ska lösa frågorna rörande Sveriges elektricitet, kapacitet och 
effektbrist. Ledtider för nätinvestering och elproduktionsetablering är långa, hela processen tar 
i många fall flera år. Att stänga ner ett enskilt kraftverk kan däremot göras över en natt. 
Planerandet och byggandet av nya elledningar och ny elproduktion tar lång tid och kräver, i 
min mening, en tydlig plan. Om marknaden kan få rätsida på diskussionerna och finner en ideal 
lösning återstår att se, kanske kommer politikerna på något annat tillvägagångssätt om några 
år ifall de inser att frågan är alltför komplex för att lämna.  

7.1 Kärnkraftens roll i elsystemet  

Att det inte finns något tvingande slutdatum för svensk kärnkraft ställer till problem. Kunskap 
kring kärnkraftens roll i det svenska elsystemet brister generellt. Att ett så stort bidrag till 
landets elproduktion kan avvecklas utan större omsvep skapar svårigheter i planering för 
uppbyggnad av annan kraftproduktion och det finns en överhängande risk att annan produktion 
inte hinner ersätta kärnkraften i tid. Bristande lönsamhet riskerar att hindra utbyggnaden av 
ersättningskraft då elpriserna fram tills kärnkraftens nedläggning beräknas vara fortsatt låga, 
vilket ytterligare minskar det relativa stödet på stamnätet. Kärnkraftverkens reaktorer är 
konstruerade för att köra i stabila kraftsystem, i och med den påbörjade avvecklingen påverkas 
således produktionsmiljön för återstående reaktorer. Den balansen blir en utmaning – att 
avveckla i takt så att ny utbyggnad hinns med, utan att riskera driftsäkerheten för de reaktorer 
som är kvar längre i systemet.  

7.2 Utbyggnad  

Sverige har ingen egen tillverkare av vindkraftverk varken för land eller till havs. Flertalet 
komponenttillverkare är dock verksamma i Sverige, det vill säga svenska eller utländska bolag 
med tillverkning i Sverige som levererar till en global marknad. Vindkraftsinstallationer i den 
utsträckning som krävs för att säkerställa effektbehovet år 2040 kommer bli en kostsam affär 
som kräver tid och planering. För att elområdet ska hinna ställa om sin produktion till 2040 
krävs påtryck. Utbyggnadstakten för vindkraft måste mer än dubbleras och då tillkommer både 
krav på ny teknik med större andel installerad effekt per snurra och kortare ledtider. I 
simuleringen har framkommit att 20 GW ny vindkraft måste komma till inom området. Om 
inte utbyggnadstakten för antalet snurror ska behöva dubbleras krävs en högre installerad effekt 
per enskilt kraftverk. Trenderna visar på att vi är på god väg mot den utvecklingen, men 
aspekterna tid och ekonomi återstår att utvärdera. 

7.3 Överföringskapacitet 

Överföring mellan området för att minska effektbrist är inte alltid möjligt även om de yttre 
förutsättningarna finns. En mängd faktorer förutom produktionsöverskott påverkar förmågan 
till överföring, längre avbrott på exempelvis HVDC-förbindelser liksom frekvensinstabillitet. 
I simuleringen har överföringsmönster från 2018 använts, där syns tydligt att flödena sällan 
uppnår installerad effekt. Att installerad effekt och faktisk effektöverföring inte är samma sak 
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blir här tydligt. Det finns mycket som talar för att det kommer uppstå större prisskillnader 
mellan Norden och Sveriges elområden i och med större underproduktion och stora 
importbehov. Ökade elpriser och framför allt brist på effekt kan innebära att större företag 
tvingas etablera sig på ort med större effekttillgång. Uppgraderingen av det svenska stamnätet 
som kommer krävas de kommande åren är enorm. Att uppgradera nätet samtidigt som nya 
anslutningar krävs kommer bli en stor utmaning och ställa stora krav på tillräcklig och rätt 
kompetens. Bara att samordna projekten med annan infrastruktur blir en svårighet och kan 
komma att bli en flaskhals tidsmässigt.  

7.4 Scenarioanalys  

Utgångsläget för 2018 visar på ett elområde med goda försörjningsmöjligheter gällande el och 
som nettoexportör vilket är möjligt tack vare kärnkraftens bidrag. Blickas det framåt mot en tid 
med större elförbrukning, större andel intermittenta energikällor och utan kärnkraft uppstår inte 
bara nya förutsättningar för SE3 utan för samtliga länkade elområden. I arbetet har det inte 
tagits hänsyn till hur framtiden ser ut för exempelvis SE4 som i allra högsta grad är beroende 
av elöverföring norrifrån. Däremot har det synliggjorts att motsvarande situation är aktuell 
gällande överföring via snitt två (SE2-SE3). Det finns ingen tvekan i att överföringen här är av 
allra största betydelse för elområde tre och områdets effektbalans.   
 
Scenarierna två och tre utvärderar hur situationen inom elområdet skulle se ut med stor andel 
egen elproduktion respektive stor andel överföring utifrån. Det kan konstateras att SE3 har 
behov av ny elproduktion men att området även kommer att ha ett större behov av import om 
inte ny baskraft eller storskalig lagring etableras. Inget av alternativen kan utan omotiverad stor 
utbyggnad enskilt ersätta förlusten av kärnkraft inom utsatt tid. För scenario två med stor 
vindkraftsutbyggnad blir försörjningsgraden 88,8 % vilket kan jämföras med dagens siffra på 
97,5 %. Även om vindkraftutbyggnaden skulle dubbleras mot idag planerad utbyggnad nås inte 
dagens försörjningsgrad på grund av vindkraftens stora fluktuationer. Det kommer uppstå 
dagar med kraftig överproduktion och dagar med större underskott. Kraftig överproduktion 
ställer större krav på exportmöjligheter, nedreglering eller lagring. En utbyggnad om knappa 
21 GW installerad effekt, vilket motsvarar tänkt utbyggnad, blir nästan 3500 stycken nya 
snurror om varje kraftverk motsvarar 6 MW. En utbyggnad om 3500 nya vindkraftverk känns 
mycket jämfört med de 1400 stycken som fanns inom elområdet i slutet av år 2018.  
 
Utbyggnad av stor andel överföring med mindre andel egen elproduktion enligt scenario tre 
ger liksom tidigare fall en lägre försörjningsgrad än dagens siffra, endast 85,9 %. Att förlita sig 
på import löser inte kärnkraftens bortfall, vilket heller inte förväntats. Även en större 
överföringsutbyggnad än Svenska kraftnäts nätinvesteringsplan ger undermåligt resultat. Detta 
ställer krav på snabbare utbyggnadstakt än vad vi ser idag. Den prognos som Svenska kraftnät 
satt upp för elproduktion och överföring stämmer någorlunda väl överens med hänsyn tagen 
till försörjningsgrad (79,2 %) men blir ur ett tidsperspektiv svårare att motivera. Att 
omställningen ska kunna genomföras på endast tjugo år klingar inte väl med studerade ledtider 
för utbyggnad. Här har effektbalans studerats på timnivå, egentligen ska frekvensreglering ske 
på en sekund. Den problemindikation som här diskuteras kan därför vara ännu större.   

7.5 Kritisk analys av resultatet   

För simuleringarna används endast data från år 2018. Detta ger en något smal bild gällande 
exempelvis vindförhållandena år 2040 som då endast baseras på ett års mätvärden, som 
dessutom anses ovanligt vindstilla. Simuleringen begränsas även till viss del av bristen på 
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mätpunkter för vind respektive solinstrålning. Endast sex väderstationer inom SE3 mäter och 
samlar in soldata medan antalet mätstationer för vind är betydligt fler. För simuleringen har 
planerade vindkraftverk respektive solcellsanläggningar inom samma län grupperats och 
tilldelats en mätpunkt. Oberoende av var i länet elproduktionen beräknas hamna har samma 
värde tilldelats för förenklade beräkningar. På motsvarande sätt har ett uppskattat Cp-värde 
använts för beräkningar av vindkraftens elproduktionsbidrag som ansatts likvärdigt inom 
samtliga län. I datafilerna som använts har mätvärden på vissa ställen saknats och istället har 
dessa fått uppskattats utifrån kringliggande värden.  
 
Information om beviljade men ännu inte uppförda vindkraftverk vilka använts som referens för 
projektets dimensionering hämtades tidigt under arbetets gång, redan i april. Denna uppdateras 
ständigt och anses därför inaktuell, vilket har varit ett generellt problem inom arbetet. I och 
mer att arbetet ligger väl i tiden har källhantering överlag varit problematiskt. Nya rapporter 
publiceras ständigt och det har varit problematisk att försöka hålla arbetet närvarande i tiden 
utan att ständigt behöva uppdatera med ny information och nya prognoser.  
 
Under arbetet har fokus endast legat på elområdet som helhet med in- och utflöden som enda 
studerade faktor. Värt att nämna är att även om det skulle lyckas rent matematiskt att 
upprätthålla en effektbalans inom SE3 finns ingen garanti att det lyckas på alla platser inom 
området. I storstäderna tillkommer kapacitetsbristen som en intressant och viktig faktor att gå 
in djupare på. Bara att Sveriges stamnät kan komma att behöva maskas mer i öst-västlig 
riktning för att kunna överföra stora andelar vindkraftsenergi ställer enorma krav på 
utbyggnadstakten. Vilket i sin tur ställer krav på ekonomin, antalet installatörer och samarbete 
över kommun- och länsgränser. Det har inte tagits hänsyn till att SE4 importerar el via SE3. 
Med den avgränsningen tas inte hänsyn till den effektproblematik som riskerar att uppstå där. 
Det är en förenklad bild att all el norrifrån, från SE2, ska stanna inom elområde tre och inte 
passerar vidare till SE4. Det tåls nämnas att effektbrist där med denna förenkling blir ett faktum 
om inte produktion och import kan lösas inom området.  

7.6 Vidare studier 

Arbetet baseras på nu känd kunskap och aktuella bedömningar och kunskap om framtida 
teknik. Betydande tekniksprång som skulle revolutionera marknaden har inte tagits hänsyn till 
och utgör ytterligare en osäkerhetskälla hos arbetet. Endast översiktliga analyser för 
exempelvis vindkraftsproduktion över tid har tagits i beaktning. Här finns utrymme för 
noggrannare och mer djupgående simuleringar med normalårskorrigerat väder och vinddata för 
tydligare trender och förfinat resultat. Enklare beräkningar har genomförts i samband med 
projektarbetet vilka är baserade på insamlade data från år 2018, det vill säga begränsad till ett 
år (ej normalårskorrigerat). Antalet mätstationer är begränsade vilket bidrar till felmarginalen 
för exempelvis uppskattad vind- eller soltillgång för respektive plats. 
 
Det skulle vara intressant att ha större tillgång till överföringsdata inom elområdet för att 
tydligare kunna se inom vilka regioner och län som effektbrist kan bli ett problem. I medierna 
diskuteras kapacitetsbrist respektive effektbrist i Stockholmsregionen men få siffror och 
nyckeltal tas upp. Även fler scenarier med fokus på annan energiproduktion hade varit 
utvecklande att titta närmre på liksom kärnkraftens övriga bidrag i kraftsystemet så som 
frekvens- och spänningsstabilitet.  
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8 Slutsats 
Det pågår flertalet intressanta projekt vars syfte är att förbättra såväl effekt- som 
kapacitetsproblematiken inom elområdet. Det byggs ny produktion och överföring idag och det 
finns en skriftlig plan och tanke rörande de tjugo kommande årens utveckling även på 
elområdesnivå. Scenarierna visar på att stor utbyggnad av elproduktion inom elområdet 
tillsammans med import från kringliggande elområden krävs för att nå efterfrågad effekt.  
En förutsättning för hinna denna omställning till 2040 år att utbyggnadstakten kan öka kraftigt 
de kommande åren. Om ledtiderna för vindkraft respektive kraftöverföring inte kan kortas ner 
finns en stor risk att det om några år finns en större effektbrist och/eller kapacitetsbrist inom 
området. Förutom tid krävs pengar, kompetens och en marknad som arbetar mot samma mål 
utan att motarbeta varann och påtryck från nätägare, elproducenter, politiker och myndigheter.  
 
Fortsätter utbyggnaden i nuvarande takt finns risk för effektbrist 2238 timmar år 2040 av årets 
8760, jämfört med 2018 års 215 timmar. För att undvika detta öde krävs kortare ledtider och 
därmed snabbare utbyggnadstakt, lagring, ny teknik och drivkraft. Det är snart för sent att 
komma med nya planer och tankar om vilken riktning som är bäst att gå i, det är dags att börja 
gå i en riktning och försöka övertyga så många som möjligt på vägen att det är rätt.   
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Bilaga A: Tabeller   
Tabell I: Månadsmedelpriser för 2018 på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priserna i tabellen är angivna i öre/kWh [12]. 

Månad SE1 [öre/kW] SE2 [öre/kW] SE3 [öre/kW] SE4 [öre/kW] 
Januari 31,7 31,7 31,8 32,3 
Februari 39,3 39,3 39,6 40,4 
Mars 45,6 45,6 45,6 45,7 
April 40,3 40,3 40,3 40,4 
Maj 33,8 33,8 33,9 37,0  
Juni 45,5 45,5 45,5 47,9 
Juli 54,0 54,0 54,1 54,9 
Augusti 56,2 56,2 57,0 58,4 
September 51,9 51,9 52,0  52,8 
Oktober 45,7 45,7 45,7 53,2 
November 49,2 49,2 51,3 55,5 
December 52,0 52,0 52,3 52,9 
Genomsnitt 45,4 45,4 45,7 47,6 

 
Tabell II: Väderstationer för vinddataunderlag fördelat per län [39] 

Län  Väderstation  
Dalarna Mora 
Gotland Hoburg 
Gävleborg Gävle 
Jönköping Jönköping 
Kalmar Kalmar 
Södermanland Floda 
Värmland Karlstad 
Västmanland Sala 
Västra Götaland Landvetter Flygplats  
Örebro Örebro Flygplats  
Östergötland  Malmslätt  

 
Tabell III: Väderstationer för solinstrålningsunderlag fördelat per län [43] 

Län  Väderstation  
Dalarna Borlänge  
Gotland Visby  
Södermanland Stockholm  
Värmland Karlstad 
Västra Götaland Göteborg  
Östergötland  Norrköping  
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Bilaga B: Matlab-script  

Elproduktion och överföring i SE3 
%Nätkod 
clear all 
%p - luftens densitet 
p=1.2;  
Wmark=12; %m/s 
%vmax <=25 m/s 
Wmax=25; %m/s 
  
%Wdal - vindens hastighet i Dalarna  
Wdal=VINDDALARNA; 
%Wgot - vindens hastighet på Gotland  
Wgot=VINDGOTLAND;  
%Wgav - vindens hastighet i Gävleborg  
Wgav=VINDGAVLEBORG; 
%Wjon - vindens hastighet i Jönköping  
Wjon=VINDJONKOPING; 
%Wkal - vindens hastighet i Kalmar 
Wkal=VINDKALMAR; 
%Wsod - vindens hastighet i Södermanland   
Wsod=VINDSODERMANLAND;  
%Wvar - vindens hastighet i Värmland   
Wvar=VINDVARMLAND; 
%Wvas - vindens hastighet i Västmanland  
Wvas=VINDVASTMANLAND; 
%Wvg - vindens hastighet i Västra Götaland  
Wvg=VINDVG;  
%Wore - vindens hastighet i Örebro  
Wore=VINDOREBRO; 
%Wost - vindens hastighet i Östergötland  
Wost=VINDOSTERGOTLAND;  
  
  
for i=1:length(Wdal) 
% Dalarna  
    if Wdal(i,1) < Wmark 
        WvindDalarna(i) =(((0.3471*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wdal(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wdal(i,1) >= Wmark && Wdal(i,1) < Wmax 
        WvindDalarna(i) = 0.3471; 
    end 
    if Wdal(i,1) >= Wmax 
        WvindDalarna(i)=0; 
    end 
end 
  
for i=1:length(Wgot) 
% Gotland 
    if Wgot(i,1) < Wmark 
        WvindGotland(i) =(((0.021*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wgot(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wgot(i,1) >= Wmark && Wgot(i,1) < Wmax 
        WvindGotland(i) = 0.02; 
    end 
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    if Wgot(i,1) >= Wmax 
        WvindGotland(i)=0; 
    end 
end 
  
for i=1:length(Wgav) 
% Gävleborg   
    if Wgav(i,1) < Wmark 
        WvindGavleborg(i) =(((0.016*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wgav(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wgav(i,1) >= Wmark && Wgav(i,1) < Wmax 
        WvindGavleborg(i) = 0.016; 
    end 
    if Wgav(i,1) >= Wmax 
        WvindGavleborg(i)=0; 
    end 
end  
  
for i=1:length(Wjon) 
  % Jönköping  
    if Wjon(i,1) < Wmark 
        WvindJonkoping(i) =(((0.1901*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wjon(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wjon(i,1) >= Wmark && Wjon(i,1) < Wmax 
        WvindJonkoping(i) = 0.1901; 
    end 
    if Wjon(i,1) >= Wmax 
        WvindJonkoping(i)=0; 
    end 
end 
  
for i=1:length(Wkal) 
  % Kalmar 
    if Wkal(i,1) < Wmark 
        WvindKalmar(i) =(((0.015*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wkal(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wkal(i,1) >= Wmark && Wkal(i,1) < Wmax 
        WvindKalmar(i) = 0.015; 
    end 
    if Wkal(i,1) >= Wmax 
        WvindKalmar(i)=0; 
    end 
end  
  
for i=1:length(Wsod) 
% Södermanland  
    if Wsod(i,1) < Wmark 
        WvindSodermanland(i) =(((0.035*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wsod(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wsod(i,1) >= Wmark && Wsod(i,1) < Wmax 
        WvindSodermanland(i) = 0.035; 
    end 
    if Wsod(i,1) >= Wmax 
        WvindSodermanland(i)=0; 
    end 
end 
  
for i=1:length(Wvar) 
  % Värmland  
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    if Wvar(i,1) < Wmark 
        WvindVarmland(i) =(((0.309*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wvar(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wvar(i,1) >= Wmark && Wvar(i,1) < Wmax 
        WvindVarmland(i) = 0.309; 
    end 
    if Wvar(i,1) >= Wmax 
        WvindVarmland(i)=0; 
    end 
end  
  
for i=1:length(Wvas) 
  % Västmanland  
    if Wvas(i,1) < Wmark 
        WvindVastmanland(i) =(((0.001*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wvas(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wvas(i,1) >= Wmark && Wvas(i,1) < Wmax 
        WvindVastmanland(i) = 0.001; 
    end 
    if Wvas(i,1) >= Wmax 
        WvindVastmanland(i)=0;         
    end 
  
end 
  
for i=1:length(Wvg) 
% Västra Götaland  
    if Wvg(i,1) < Wmark 
        WvindVG(i) =(((0.6751*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wvg(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wvg(i,1) >= Wmark && Wvg(i,1) < Wmax 
        WvindVG(i) = 0.6751; 
    end 
    if Wvg(i,1) >= Wmax 
        WvindVG(i)=0; 
    end 
end  
  
for i=1:length(Wore) 
% Örebro   
    if Wore(i,1) < Wmark 
        WvindOrebro(i) =(((0.0934*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wore(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wore(i,1) >= Wmark && Wore(i,1) < Wmax 
        WvindOrebro(i) = 0.0934; 
    end 
    if Wore(i,1) >= Wmax 
        WvindOrebro(i)=0; 
    end 
end 
  
for i=1:length(Wost) 
 % Östergötland  
    if Wost(i,1) < Wmark 
        WvindOstergotland(i) =(((0.0346*2)/(0.25*(Wmark^3)*p)))*p*(Wost(i,1).^3)*0.25; 
    end 
    if Wost(i,1) >= Wmark && Wost(i,1) < Wmax 
        WvindOstergotland(i) = 0.0346; 
    end 
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    if Wost(i,1) >= Wmax 
        WvindOstergotland(i)=0; 
    end 
end  
  
%Total produktion från ny beviljad vindkraft  
Pnyvind= WvindDalarna + WvindGotland + WvindGavleborg + WvindJonkoping + WvindSodermanland + 
WvindVarmland + WvindVastmanland + WvindVG + WvindOrebro + WvindOstergotland;  
  
%Sdal - solinstrålning i Dalarna (GW) 
Soldal=(Sdal/1000000000)*500000;  
%Sgot - solinstrålning på Gotland  
Solgot=(Sgot/1000000000)*500000;  
%Ssod - solinstrålning i Södermanland   
Solsod=(Ssod/1000000000)*500000;  
%Svar - solinstrålning i Värmland   
Solvar=(Svar/1000000000)*500000;   
%Svg - solinstrålning i Västra Götaland  
Solvg=(Svg/1000000000)*500000;  
%Sost - solinstrålning i Östergötland  
Solost=(Sost/1000000000)*500000; 
  
%Total solinstrålning för samtliga solområden  
Solinstralning=Soldal+Solgot+Solsod+Solvar+Solvg+Solost;  
  
%Produktion inom elområde tre år 2018 (GW), fördelat per kraftslag   
Pvatten=VATTEN/1000;  
Pkarn=KARN/1000;  
Pvind=vind/1000; 
Psol=SOL/1000; 
Pvarme=VARME/1000;  
Povrigt=OVRIGT/1000; 
  
%Produktion inom elområde tre år 2040 (GW), fördelat per kraftslag  
Pvind40=(vind/1000)+(Pnyvind'); 
Psol40=(SOL/1000)+ Solinstralning; 
Pvarme40=VARME/1000; 
Povrigt40=OVRIGT/1000; 
  
%Produktion år 2040, reglering vindkraft  
P10=(vind/1000)+(Pnyvind'*10)+Pvatten+Psol+Pvarme40+Povrigt40; 
P12=(vind/1000)+(Pnyvind'*12)+Pvatten+Psol+Pvarme40+Povrigt40; 
P20=(vind/1000)+(Pnyvind'*20)+Pvatten+Psol+Pvarme40+Povrigt40; 
P30=(vind/1000)+(Pnyvind'*30)+Pvatten+Psol+Pvarme40+Povrigt40; 
  
%Total produktion inom elområde tre år 2018 (GW) 
Ptot=Pvatten+Pkarn+Psol+Pvind+Pvarme+Povrigt; 
  
%Total produktion inom elområde tre utan kärnkraft (GW) 
Ptotk=Pvatten+Psol+Pvind+Pvarme+Povrigt; 
  
%Total produktion inom elområde tre år 2040 (GW) 
Ptot40=Pvatten+Pvind40+Psol+Pvarme40+Povrigt40;  
  
%Förbrukning inom elområde tre, 2018 (timbasis) 
Forbrukning=-FORBRUKNING/1000;  
  
%Förbrukning inom elområde tre, 2040  
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Forbrukningny=(-FORBRUKNING/1000)*1.15;  
  
%Överföring till elområde tre fördelat per snitt, 2018 (timvis) 
DK1i=DK1/1000; 
F1i=F1/1000; 
NO1i=NO1/1000; 
SE2i=SE2/1000; 
SE4i=SE4/1000;  
  
%Positiv överföring till elområde tre fördelat per snitt, 2018 (timvis) 
DK1p=DK1p/1000; 
F1p=F1p/1000; 
NO1p=NO1p/1000; 
SE2p=SE2p/1000; 
SE4p=SE4p/1000;  
  
%Total import/export till elområde SE3, år 2018 (GW) 
Import=DK1i+F1i+NO1i+SE2i+SE4i;  
  
%Total import/export till elområde SE3, år 2040 (GW) 
Import40=DK1i+F1i+NO1i+SE2i*1.44+SE4i*1.35;  
  
%Total import till elområde SE3, år 2018 (GW) 
Importp=DK1p+F1p+NO1p+SE2p+SE4p;  
  
%Total import till elområde SE3, år 2018 (GW) 
Importp40=DK1p+F1p+NO1p+SE2p*1.44+SE4p*1.35;  
  
%Import år 2040, reglering överföring  
O1=Ptot40+DK1p+F1p+NO1p+SE2p+SE4p;  
O2=Ptot40+DK1p+F1p+NO1p+SE2p*1.44+SE4p*1.35;  
O3=Ptot40+DK1p*1.1+F1p*1.1+NO1p*1.1+SE2p*1.44+SE4p*1.35;  
O4=Ptot40+DK1p*1.3+F1p*1.3+NO1p*1.3+SE2p*1.44+SE4p*1.35;  
O5=Ptot40+DK1p*1.5+F1p*1.5+NO1p*1.5+SE2p*1.44+SE4p*1.35;  
O6=Ptot40+DK1p*1.5+F1p*1.5+NO1p*1.5+SE2p*1.5+SE4p*1.5;  
  
%Totala resurser inom området (produktion och import) för 2018 resp. 2040 
Resurser=Importp+Ptot40;  
Resurser40=Importp40+Ptot40;  
Resurser1=Pnyvind+Pvatten+Psol+Pvarme40+Povrigt40; 
  
% Total produktion 2040 + import från angränsande elområden utom SE2 
SE=Ptot40+DK1p+F1p+NO1p+SE4p;  
  
% Effektbalans inom elområdet, produktion + import mot förbrukning  
Balans40=Import40+Ptot40-Forbrukningny;  
Balans=Importp+Ptot40-Forbrukningny;  
  
%Beviljad nyproduktion inom elområdet  
Ny=Pvind40+Solinstralning;  
  
startDate = datenum('01-01-2018'); 
endDate = datenum('31-12-2018'); 
xData = linspace(endDate,startDate,8760); 
xData = xData.*365/(8760*84.1151); 
  
figure (1) 
plot (xData, Forbrukning) 
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hold on 
plot (xData, Ptot) 
hold off  
%title 'Förbrukning mot produktion SE3' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning 2018', 'Produktion 2018') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (2) 
plot (xData, Forbrukning) 
hold on 
plot (xData, Ptotk) 
hold off  
%title 'Förbrukning mot produktion i SE3, utan kärnkraft' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning 2018', 'Produktion 2018') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (3) 
plot (xData, DK1i) 
yline(0,'r');  
%title 'Överföring SE3 och DK1' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Danmark, DK1') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (4) 
plot (xData, NO1i) 
yline(0,'r');  
%title 'Överföring SE3 och NO1' 
xlabel 'åÂnad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Norge, NO1') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (5) 
plot (xData, F1i) 
yline(0,'r');  
%title 'Överföring SE3 och F1' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Finland, F1') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
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ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (6) 
plot (xData, SE2i) 
yline(0,'r');  
%title 'Överföring SE3 och SE2' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Sverige, SE2') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (7) 
plot (xData, SE4i) 
yline(0,'r');  
%title 'Överföring SE3 och SE4' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Sverige, SE4') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (8) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, Forbrukning) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning år 2040 mot förbrukning år 2018' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning 2040','Förbrukning 2018') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (9) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, Balans) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning år 2040 mot produktion + import som 2018' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Produktion + Import "2040"') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (10) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, Resurser1) 
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hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning år 2040 mot beviljad produktion' 
xlabel 'MÂnad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Produktion "2040"') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (11) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, SE) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning år 2040 mot produktion och import som 2018, utan SE2 ' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Produktion + Import') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (12) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, Ptot40) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot visionär elproduktion' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (13) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, Resurser40) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot visionär elproduktion och import' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (14) 
plot (xData, P10) 
hold on 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot produktion, dominerande vindkraft' 
xlabel 'Månad' 
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ylabel 'Effekt GW' 
legend ('1#', 'Förbrukning') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (15) 
plot (xData, P12) 
hold on 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot produktion, dominerande vindkraft' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('2#', 'Förbrukning') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (16) 
plot (xData, P20) 
hold on 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot produktion, dominerande vindkraft' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('3#', 'Förbrukning') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (17) 
plot (xData, P30) 
hold on  
plot (xData, Forbrukningny) 
hold off 
%title 'Uppskattad elförbrukning mot produktion, dominerande vindkraft' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('4#', 'Förbrukning') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (18) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O1) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut enligt nätinvesteringsplan' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
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ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (19) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O2) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut enligt nätinvesteringsplan' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (20) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O3) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut internationella snitt med 1.1' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (21) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O4) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut internationella snitt med 1.3' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
  
figure (22) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O5) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut internationella snitt med 1.5' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 
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figure (23) 
plot (xData, Forbrukningny) 
hold on 
plot (xData, O6) 
hold off 
%title 'Hur mkt import om vi bygger ut samtliga snitt med 1.5' 
xlabel 'Månad' 
ylabel 'Effekt GW' 
legend ('Förbrukning', 'Import + produktion') 
xlim([0 365]) 
ax = gca; 
ax.XTick = xData; 
datetick('x','mmm','keeplimits') 

-  


