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Factors affecting the wind power expansion
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Wind power is expanding rapidly in Sweden. Increasing amounts of wind power sets
higher requirements on balancing power and grid expansions and would affect the
whole Swedish electricity system. The aim of this report is to examine the factors
affecting the wind power expansion in Sweden. How many wind power plants
projects will obtain building permissions and what costs and revenues can be
expected? How much balancing power will be required and does a changing
geographical distribution of the wind power plants reduce the need of balancing
power? 

A survey of the county board’s official applications has been made and out of all the
applications, corresponding to 80 TWh produced per year, about half of the
applications are expected to obtain a permit with a major portion of them located in
the north of Sweden. 

Especially older wind power plants, deriving revenue from Nord Pool, find themselves
today in a complicated financial situation. However new wind power plants with
favorable wind conditions and with revenues from fixed prices are likely to be more
commercially viable and less dependent on electricity certificates. 

The power production can be expected to even out with a greater geographical
dispersion and the balancing power requirement can be estimated to 60-80 % of the
totally installed wind power. During short periods, of the order of hours, the power
gain or loss is usually less than 10% but during longer periods, of the order of day, the
wind power can in extreme cases experience losses and gains in power up to 70 % of
the installed capacity. 
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Sammanfattning  
Vindkraften ökar snabbt i Sverige. Ökade mängder vindkraft ställer högre krav 

på reglerkraft och utbyggnad av elnätet och skulle påverka hela det svenska 

elsystemet. Syftet med denna rapport är att undersöka vilka faktorer som 

påverkar utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Hur många vindkraftverksprojekt 

kommer att få byggtillstånd och vilka kostnader och intäkter kan 

vindkraftverken förväntas ha? Hur mycket reglerkraft kommer att krävas och 

kommer en geografisk spridning av vindkraftverken att minska behovet av 

reglerkraft? 

En kartläggning av Sveriges länsstyrelsers tillståndsansökningar för 

vindkraftverk har gjorts och av alla ansökningar, motsvarande 80 TWh 

producerad vindkraft per år, förväntas ungefär hälften av ansökningarna att få 

tillstånd, med en stor del av dem placerade i norra Sverige. 

Särskilt äldre vindkraftverk, vars intäkter kommer från Nord Pool, befinner sig 

idag i en komplicerad ekonomisk situation. Men nya vindkraftverk med 

gynnsamma vindförhållanden och med intäkter från fasta priser kommer 

sannolikt att vara mer kommersiellt gångbara och mindre beroende av 

elcertifikat. 

Elproduktionen kan förväntas att jämnas ut med en större geografisk spridning 

och reglerkraften kan uppskattas till 60-80 % av den totalt installerade 

vindkraften, mätt med dagens effektvariationer. Under korta perioder, i 

storleksordningen timmar, är effektökning och minskning vanligen mindre än 

10 % men under längre perioder, i storleksordningen dygn, kan vindkraften i 

extrema fall uppleva ökningar och minskningar i effekt upp till 70 % av den 

installerade kapaciteten. 
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1 Inledning 
Det blåser förnybara vindar i Europa och efter ett direktiv från EU har 

Sveriges riksdag satt upp ett mål att 50 % av vår energi år 2020 ska komma 

från förnybara källor. Flera strategier har utvecklats för att uppfylla detta mål 

och ytterligare delmål har definierats. Bland annat ska den förnybara 

elproduktionen öka med 25 TWh2 från år 20023 till 2020. För att främja den 

förnybara elproduktionen och ge ekonomiskt stöd, så att relativt nya tekniker 

kan utvecklas och så småningom bli kommersiellt konkurrenskraftiga, finns 

sedan 2003 ett elcertifikatsystem4. Energislag som omfattas av elcertifikatsystemet 

är biokraft, solkraft, vågkraft, viss vattenkraft och vindkraft. (Riksdagen, 2009)  

En av kraftkällorna som förväntas ha stor utbyggnadspotential är vindkraft. 

För att understryka att vindkraftsutbyggnaden är viktig och prioriterad har 

riksdagen antagit en planeringsram om 30 TWh för vindkraft, vilket innebär att 

vindkraftbolagen sammanlagt ska kunna få tillstånd att bygga upp till 30 TWh 

vindkraft. Om en vindkraftsparkutbyggnad ställs mot andra nationella intressen 

ska vindkraftsparken i och med detta få mer tyngd vid en tillståndsprövning5 än 

tidigare. Planeringsramen ska alltså inte ses som ett utbyggnadsmål utan anger 

endast ”ramen för de nationella anspråk som vindkraftintresset har på tillgång 

till mark- och vattenområden” (Regeringskansliet, 2008). Idag finns ca 2000 

vindkraftverk som tillsammans producerar ca 6 TWh per år. De flesta 

vindkraftverken är placerade i södra Sverige men intresset för att bygga i övriga 

Sverige är stort, t ex. har skogsbolaget SCA ansökt om att få bygga över 300 

vindkraftverk i Västernorland och Jämtland, samtidigt som Markbygden Vind 

AB har ansökt om att få bygga 1001 vindkraftverk i Norrbotten. 

 
Vindkraften är en intermittent6 energikälla vilket ställer andra krav på 

energisystemet än t ex. vattenkraft och kärnkraft. Beroende på hur stor 

utbyggnaden blir behövs det mer reglerkraft7 som kan balansera elproduktionen 

när det inte blåser. Dessutom behövs en utbyggnad av elnätet för att kunna 

klara den effekthöjning som vindkraften introducerar i systemet. En 

vindkraftsutbyggnad på 30 TWh anses tekniskt sett inte behöva ta mer än 5 år, 

medan t ex. förstärkningar i nätet kan ta uppemot 5-10 år med dagens 

regelverk. (Svenska Kraftnät, 2008) 

Redan nu behöver man därför upprätta en plan för utbyggnaden av nätet och 

beräkna hur mycket reglerkraft som behövs. För planeringen behövs 

information om hur mycket installerad effekt vi kommer att få från vindkraften 

                                                           
2
 Se sida 12 för att få en förklaring på vad en TWh (terawattimme) är. 

3
 2002 producerades 70,3 TWh förnybar el; se sida 12 för jämförelser med Sveriges 

energiförbrukning och energiproduktion (Energimyndigheten, 2012). 
4
 Se sida 17 för förklaring. 

5
 Se sida 13 för förklaring. 

6
 NE.se: förlöpande med upprepade avbrott. Se sida 20 för ytterligare förklaring. 

7
 Se sida 21 för förklaring. 
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den närmaste framtiden och hur effekten kommer att variera, vilket säger hur 

mycket reglerkraft vi behöver. Dessutom behöver vi veta var i landet som 

vindkraftverken kommer att placeras för att få en bild av var och hur mycket 

nätet behöver förstärkas. 

Tidigare beräkningar av reglerbehovet är ofta gjorda utifrån vindkraftens 

produktionsdata för 2009 eller tidigare, då produktionen främst skedde i södra 

Sverige. Men enligt Elforsks rapport ”Effektvariationer av vindkraft”(2004) 

kommer produktionen bli jämnare ju mer utsprid den blir över landet, dvs. 

mindre reglerkapacitet behövs. Forskaren Joakim Widen (2010) menar att 

produktionen från olika vindkraftsparker med ett avstånd större än 100 mil inte 

har någon korrelation8, dvs. om det inte blåser i Malmö kan de fortfarande blåsa 

i Umeå. Som framgår av Figur 1a är Sverige väldigt avlångt i jämförelse med 

andra länder, Danmark och Tyskland har t ex. helt andra förutsättningar än vad 

Sverige har. Figur 2 visar ett exempel på hur vindkraftsproduktionen kan se ut i 

de olika elområdena9 i Sverige och där syns tydligt att det kan blåsa i ett område 

samtidigt som det inte blåser i ett annat. 

 

Figur 1a Karta över Europa. Linjerna motsvarar 100 mil.                        Figur 1b Sveriges elområden 

Med anledningen av detta behövs en undersökning dels om var i landet 

utbyggnaden kommer att ske, dels hur produktionen korrelerar mellan 

vindkraftsparker på relativt stora avstånd. Uppskattningar om hur den 

elektriska effekten kan komma att variera behöver göras så att det går att 

beräkna hur mycket reglerkraft som kommer att behövas.  

 

                                                           
8
 Se sida 21. 

9
 Se sida 16. 
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Figur 2 Vindkraftsproduktion för respektive elområde, v9 2011, redovisat i andel av maximal 
produktion. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

1.1 Syfte och mål 
Sammanfattningsvis finns det ett flertal frågor som behöver undersökas och 

flera olika faktorer som påverkar utbyggnaden, så som:  

 Hur många har sökt tillstånd om att få bygga vindkraftverk och hur 

många antas få tillstånd? 

 Hur ser kostnader och intäkter ut? 

 Var i landet kommer de att byggas? 

Utifrån svaren på frågorna går det sedan att göra en bedömning om: 

 Hur effektvariationen kan komma att se ut.  

 Hur mycket elnätet behöver byggas ut. 

Svaren på de två sista frågorna kommer att påverka riksdagens inställning till 

höjning eller sänkning av elcertifikaten som direkt påverkar utbyggnaden.  

Det är svårt att uppskatta exakt hur stor utbyggnaden kommer bli så målet är 

att undersöka några av de faktorer som påverkar utbyggnaden och vilka 

konsekvenser en utbyggnad skulle få. Mitt mål är att ta reda på:  

 Hur många som kommer att få tillstånd och var vindkraftverken 

lokaliseras. 

 Vilken trend kostnaderna och intäkterna har. 

 Hur effekten från vindkraftverken kan komma att variera. 
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1.2 Avgränsningar 
Svenska Kraftnät gör själva kostnadsutredningar för elnätet, utifrån olika 

utbyggnadsscenarion, så det kommer inte tas upp i denna rapport. Svenska 

Kraftnät har i sin senaste rapport Perspektivplan 2025 gjort beräkningar på hur 

stor kostnaden för elnätsutbyggnaden kommer bli de närmsta 15 åren. Denna 

kostnad uppgår till 73 miljarder kronor. Dessvärre är kostnaderna inte 

redoviasade så att det går att utläsa vilken kostnad som kan härledas till 

vindkraftsutbyggnaden. Elkvaliten kommer heller inte att undersökas eftersom 

arbetet annars hade blivit alldeles för omfattande. 

1.3 Struktur 
Rapporten är indelad i fyra olika områden som återkommer i kapitlena 

bakgrundsteori, metod och resultat. I de första av områdena, ”Tillstånd att 

bygga”, undersöks hur många som kommer få tillstånd och var i landet 

vindkraftverken kommer att placeras. I det andra området, ”Kostnader”, 

undersöks hur stora kostnaderna är för ett vindkraftverk och det tredje, 

”Intäkter”, intäkterna. I det fjärde området, ”Effektvariationer”, undersöks hur 

vindarna korrelerar i Sverige och hur effekt från vindkraften kommer att 

variera.  
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2 Bakgrundsteori 
För att förstå sig på grundläggande energitermer och kunskap i energilära 

kommer här en snabb genomgång: 

Skillnaden på effekt och energi  

En elräkning redovisar hur många kWh (kilowattimmar) hushållet har 

förbrukat och är ett mått på hur mycket energi som förbrukats.  

1 kWh = 1000 Wh 

Watt (W) anger effekt, hur mycket energi som förbrukas per tidsenhet. 

Wattimme (Wh) anger hur mycket energi som förbrukats under en timme.  

Exempel 

  En mikrovågsugn som ger 1000 W full effekt förbrukar 1 kWh på en 

timme.  
 

1000 W • 1 h = 1000 Wh = 1 kWh 
 

 Drar man ner samma mikrovågsugn på halv effekt 500 W förbrukar 

den 1 kWh på två timmar.  
 

500 W • 2 h = 1000 Wh = 1 kWh 

Energiåtgången är densamma men effekten bestämmer tiden det tog att värma 

maten. Ju högre effekt desto snabbare går det. 

Hur mycket är 30 TWh? 

Ett hushåll i en svensk villa förbrukar ca 25 000 kWh elektricitet per år (ett 

hushåll i en lägenhet ca 15 000 kWh).10 

25 000 kWh = 25 MWh = 0,025 GWh = 0,000 025 TWh 

30 TWh /0,000 025 TWh = 1 200 000 

30 TWh motsvarar alltså vad 1,2 miljoner villahushåll förbrukar under ett år 

(eller 2 miljoner lägenheter). Sveriges totala elförbrukning uppgår till ca 140 

TWh per år och produktionen från våra största energiproducenter till11:  

 Vattenkraft 65 TWh med 16 000 MW installerad effekt 

 Kärnkraft 65 TWh med 9 000 MW installerad effekt 

 Värmekraft 10 TWh med 8 000 MW installerad effekt 

 Vindkraft 6 TWh med 2 900 MW installerad effekt 

                                                           
10

 Uppskattning gjord av E.ON 
11

 Produktionen kan dock skilja sig mycket från år till år. Se Svenska Kraftnäts 
statistikrapporter 
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Hur mycket elektricitet får man från ett 2 MW vindkraftverk ? 

2 MW motsvarar 2 000 kW eller 2 000 000 W. Nya vindkraftverk som har bra 

vindlägen dvs. fullasttimmar12 på ca 2700h, producerar 5 400 000 kWh 

(2000kW•2700h) per år. Ett vindkraftverk på 2 MW kan alltså producera 

elektricitet till ca 216 villahushåll, eller 360 lägenhetshushåll. 

”Kan vi inte bara skaffa ett stort batteri?”  

30 TWh vindkraft kan förse många hushåll med elektricitet. Elektricitet måste 

dock produceras samtidigt som den ska förbrukas, dvs. det måste blåsa 

samtidigt som vi slår på mikrovågsugnen. Dagens batterier är fortfarande 

alldeles för små för att kunna lagra energin, tills vi vill använda den, i de 

mängder som vi behöver. Under tiden det inte blåser måste alltså vattenkraften 

eller andra energislag producera elektricitet när vi bestämmer oss för att laga 

mat eller använda någon annan apparat som kräver energi. Denna typ av 

extrakraft som reglerar den totala produktionen, så att den ska överstämma 

med konsumtionen, kallas reglerkraft. 

Nedan följer en teoridel för respektive del som berörs i detta examensarbete. 

2.1 Tillstånd att bygga: Hur man får ett tillstånd  
Vindkraftverk påverkar djurliv, växter, närboende och övriga grannar som t ex 

har visuell syn över vindkraftverken. Därför behöver man ett tillstånd för att få 

bygga vindkraftverk.  Så hur går en tillståndsprocess till och vad bör en 

tillståndansökan innehålla? 

I en tillståndsprocess utses först en lämplig plats för att sätta upp ett eller flera 

vindkraftverk. Efter en undersökning av vindkraftverkens påverkan på 

omgivningen hålls ett samråd. Samrådet hålls för närboende och andra som 

kan komma att påverkas av byggnationen. Samråden utannonseras vanligtvis i 

lokaltidningen. När synpunkter och åsikter från samrådet har inkommit görs en 

detaljerad utredning och som ligger till grund för den tillståndsansökan som 

skickas in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en utredning med hjälp av 

tillståndsansökningen och fattar beslut om tillstånd. Om tillståndet överklagas 

fattar Mark- och Miljödomstolen beslut om tillståndet. (Vindlov, 2012) 

Tillståndsprocessen: 

 Samråd: Officiellt möte för alla berörda parter 

 Tillståndsansökan: Ansökan skickas till Länsstyrelsen som utreder 

ärendet 

 Tillstånd: Länsstyrelsen godkänner ansökan 

 Uppförande: Bygga vindkraftverken 

                                                           
12

 Se sid 14 för förklaring. 
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Förutom en detaljerad plan på hur och var man ämnar uppföra 

vindkraftverken redovisas i ansökan hur människor, djur och växter kommer 

att påverkas, t ex hur mycket grannarna kommer att höra vindkraftverken och 

hur många skuggtimmar de kommer att få. Det redovisas också hur stor 

medelvinden är för det tänkta området och hur många fullasttimmar verken är 

beräknade att få. Fullasttimmarna representerar ett mått på hur blåsigt området 

är och beräknas genom antalet producerade MWh under ett år delat på den 

installerade effekten (MWh/MW) och anges i timmar.   

Exempel  

Ett verk som har en effekt på 2 MW har en kapacitet att producera 2 MWh per 

timme under årets 8760 h (24h • 365 dagar), vilket skulle ge 17520 MWh. Om 

det däremot bara blåser så att 5000 MWh produceras under ett år har verket en 

fullasttimme på 2500h (5000 MWh/2 MW). Detta inbegriper alltså inte någon 

hänsyn till om det blåst på halvfart hela tiden eller för fullt halva tiden. Det är 

den ackumulerade mängden som räknas. 

2.2 Kostander: Kostnader för att bygga och driva en 

vindkraftspark 
En vindkraftspark har både fasta och rörliga kostnader. I de fasta kostnaderna 

ingår investeringskostnaden. Investeringskostnaden består av själva vindkraft-

verken men också kostander för marken de står på, vägar dragna till parken, 

anslutningen till elnätet och kostnader för projektering.  

Exempel på investeringskostnad 

Antal verk: 10 st 

Storlek på verken: 2 MW 

  Moment Kostnad [kr] 

  Verk 260 000 000 

Fundament 14 000 000 

Summa 274 000 000 

  Väg 3 312 500 

Mark och etableringsytor 2 000 000 

Elanslutning 14 087 500 

Summa 19 400 000 

  Projektering 5 000 000 

Uppskrivning av konjuktur 14 920 000 

Oförutsedda kostnader 14 920 000 

  Total investeringskostnad 328 240 000 

Kostnad per verk 32 824 000 

Kostnad per MW 16 412 000 
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Rörliga kostnader består av drift- och underhållskostnader. Dessa består bland 

annat av serviceavtal, administration, markarrenden, anslutningsavgifter och 

försäkringar.  

Exempel på drift- och underhållskostnader 

Kostnad per MW [kr/år]                   400 000 

Beroende på hur många fullasttimmar vindkraftsparken har kommer 

kostnaden, utslaget per producerad MWh, att ändras. Livslängden har också 

betydelse för kostnaden och den brukar uppskattas till mellan 20-25 och i vissa 

fall ända upp till 30 år. Trots detta byts många äldre vindkraftverk ut i förtid 

för att ersättas av nya effektivare verk. Investeringskostnaden spelar 

naturligtvis en viktig roll men även avkastningskravet har stor betydelse för hur 

stor vinst vindkraftverket måste generera.  

Exempel på investeringskalkyl 

 
 
I detta exempel bör alltså vindkraftbolaget ha en intäkt på 695 SEK/MWh för 

att klara avkastningskravet. Räntekostnaden avtar med åren och sista året ligger 

intäktsbehovet ca 150 SEK/MWh lägre istället. 

Investeringskostnad [kr/MW] 16 412 000

Produktion per år [fullasttimmar] 2 700

Drift- och underhållskostnader [kr/MW/år] 400 000

Ränta:

Andel lån av investeringskostnaden [%] 67

Ränta [%] 6

Räntekostnad [kr/MW/år] 656 480

Amortering av  1/20 av lånet  per år:

Belopp per år [kr/MW/år] 547 067

Avkastning [%] 5

Andel eget kapital av investeringskostnaden [%] 33

Belopp per år [kr/MW/år] 273 533

Totalt belopp [kr/MW/år] 1 877 080

Intäktsbehov [SEK/MWh] 695

                         [öre/MWh] 69,5
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2.3 Intäkter: Hur Sveriges elmarknad och 

elcertifikatsystem fungerar  
År 1996 avreglerades Sveriges elmarknad och Nord Pool, som är Nordens 

elbörs, bildades av Sverige och Norge. I dagsläget är även Danmark, Finland 

och Estland medlemsländer men också grannländer som Tyskland handlar 

med Nord Pool. Inom Nord Pool köps och säljs el bland annat dagen innan 

elen produceras (Elspot) och samma dag (Elbas). Priset är detsamma för all el, 

oavsett elproducent, och sätts efter producenten som levererar elen med den 

högsta kostnaden vid det tillfället. Däremot är elmarknadsområdet uppdelat i 

olika elområden och dessa kan ha olika prisnivåer. Köp- och säljkapaciteten 

begränsas nämligen av ”flaskhalsar” i nätet, t ex om efterfrågan är stor i ett 

område men överföringen inte räcker till kommer priset gå upp i det området. 

Om däremot ett område har överskott på elektricitet men inte tillräckligt med 

kapacitet att överföra det till andra elområden kommer priset att sjunka. Nord 

Pools elmarknadsområde är uppdelat i fler mindre områden utifrån de 

flakhalsar som finns i nätet. Marknaden tar alltså ingen hänsyn till 

”nationalitet” på elektriciteten, det är endast överföringskapacitet och 

utbud/efterfrågan inom elområdena som begränsar. Figur 3 visar överförings-

kapaciteten mellan och från Nord Pools olika elområden. (Svenska Kraftnät, 

2012b) 

 

 
Figur 3 Överföringskapaciteten mellan och från Nord Pools olika elområden [MW] Källa: Nord Pool 
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En stor del av elhandeln sker via Nord Pool men inte all, t ex. säljs vindkraft 

även via fasta kontrakt. I dessa fall köps oftast en andel av vindkraftverket och 

därefter köps elen till fast pris. En andel motsvarar normalt 1 MWh.  

Förutom intäkter från Nord Pool och andra fasta avtal finns ett elcertifikatsystem 

som är instiftat i syfte att öka produktionen av förnybar el med 25 TWh mellan 

åren 2002 och 2020. Producenter av förnybar energi tilldelas, under 15 års tid, 

av Svenska Kraftnäts system Cesar, ett certifikat per producerad MWh som de 

sedan kan sälja. Elleverantörerna åläggs att köpa elcertifikat motsvarande en 

viss andel, kvot, av deras förbrukning.  Priset på certifikaten beror på utbud 

och efterfrågan, dvs. hur många MWh förnybar energi som produceras och hur 

mycket energi som elleverantörerna (i slutändan konsumenterna) förbrukar. 

Varje år annulleras de elcertifikat som elleverantörerna har köpt och certifikat 

som aldrig såldes kan sparas till ett senare tillfälle. De kvarvarande 

elcertifikaten, överskottet, kan då säljas under år med underskott, då priset är 

högre. Marknadens förväntningar av hur överskottet kommer att utvecklas 

påverkar prisutveckligen men även kvoterna i elcertifikatssystemet och 

utbyggnadstakten styr överskottet och i slutändan prissättningen på kvoterna. 

Storleken på kvoten sätts av riksdagen och ses över ungefär vart fjärde år och 

redan nu finns en plan fram till år 2035 då elcertifikatsystemet enligt planerna 

ska fasas ut. I juli 2010 justerades kvoterna och senast 2015 kommer nästa 

justering att ske. Från och med år 2012 kommer Norges elcertifikatsystem slås 

ihop med det Svenska men för enkelhetens skull har endast det Svenska 

systemet beaktats i denna rapport. (Energimyndigheten, 2012a) 

2.4 Effektvariationer: När, var och hur blåser det? 
Människan har sedan länge använt vindens rörelseenergi t ex. genom 

väderkvarnar för att mala mjöl. Idag tas vindens rörelseenergi tillvara genom 

vindkraftverk som omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet via en 

generator. Vindkraftverken har på senare år, med teknikens hjälp, blivit både 

större och högre och producerar mer och mer el. För ju högre upp i 

atmosfären man kommer desto mer blåser det, detta pga. att vinden bromsas 

upp nära marken (Bergström, 2012).  Av Figur 4 framgår hur mycket det blåser 

i medeltal på olika höjder och ju högre upp man kommer, desto mer blåser det. 

Det går också att utläsa att det på högre höjder blåser något bättre på natten. 

Figur 5 visar medelvindarna för årets olika månader och där framgår tydligt att 

det blåser mer på vintern. Vid riktigt låga temperaturer stannar vinden nära 

marken av men på högre höjder, över 100m, blåser det fortfarande (Bergström, 

2012). Många av de vindkraftverk som byggdes innan 2005 var inte mer än 

70m höga men dagens vindkraftverk mäter upp mot 150m. Oavsett höjd kan 

däremot låga temperaturer i kombination med moln ge isbildning som hämmar 

eller helt stoppar produktionen, såvida man inte har ett avisningssystem på 

vindkraftverket. 
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Figur 4 Medelvindhastighet för olika höjder och tider på dygnet, Näsudden 1980-1999 Källa: Hans 
Bergström 

 

Figur 5 Medelvindhastighet för olika höjder och månader på året, Näsudden 1980-1999 Källa: Hans 
Bergström 

Ett vindkraftverk börjar producera elektricitet redan vid 4 m/s och slås av vid 

25 m/s för att inte överbelastas. Som Figur 6 visar förbättras effektuttaget 
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snabbt med ökad vindhastighet, en liten ökning i vindhastigheten ger alltså en 

stor ökning i effektuttaget.  

 

Figur 6 Effektuttaget som funktion av vindhastigheten 

Inte bara hur hårt det blåser spelar roll för vindkraftsproduktionen utan också 

hur ofta det blåser. I Figur 7 framgår det när och hur mycket det har blåst, 

redovisat i andel av maximal produktion. 

 

Figur 7 Vindkraftsproduktionen i SE4, redovisat i andel av maximal produktion, mars 2011. Källa: 
Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

Om man vill undersöka hur ofta det har blåst lite och hur ofta det har blåst 

mycket kan man göra en så kallad varaktighetshetskurva. Produktionen under 

årets alla 8760 timmar sorteras och ordnas i fallande skala. Då kan man som i 

Figur 8 se hur många timmar som det t ex. har producerats under 20 % av 

maximala produktionen, vilket i detta fall är drygt 4060h (=8760-4700). En 

varaktighetskurva är bra att ha om man vill kolla hur mycket eller ofta man kan 

förvänta sig att det produceras som bäst eller som sämst.  
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Arean under kurvan representerar antalet fullasttimmar. Vid blåsiga år höjs 

kurvan från sitt medelvärde eftersom fullasttimmarna blir högre och därmed 

också arean under kurvan. Om det blåser sällan men däremot mycket när det 

väl blåser kommer kurvan vara låg på den högra sidan och hög på den vänstra, 

men om det blåser mer konstant kommer kurvan att vara mer utjämnad 

horisontellt. 

 

Figur 8 Varaktighetskurva för SE4, 2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och 
Energimyndigheten 

Vindkraften är en intermittent källa med vilket menas att det kan blåsa lite då och 

då, beroende på vädret, vilket man även kan se i Figur 7. Eftersom ett 

vindkraftverk är beroende av att det blåser för att kunna producera el och el 

måste produceras samtidigt som den förbrukas, pga. att vi fortfarande inte har 

tillräckligt bra batterier att lagra el i, behövs andra kraftkällor när det inte 

blåser. Vattenkraften är en unik förnybar kraftkälla som kan lagra energi i form 

av vattens lägesenergi, i dammar, och sedan omvandla energin till elektisk 

energi när det behövs13.  På så sätt kan man använda vattenkraft, som reglerkraft, 

när det inte blåser för att täcka upp för det behov som finns. Men om det inte 

blåser i Skåne finns det fortfarande en chans att det blåser i Norrbotten, se 

Figur 2, så att vattenkraften inte alltid behöver täcka upp för vindkraften. I 

resultatdelen kommer det att undersökas hur ofta det händer. Då undersöks 

korrelationer, alltså sambanden mellan vindkraftverken, hur stor är sannolikheten 

att det blåser vid A om det blåser vid B. Korrelationer mäts från värdet 1 till -1. 

Vid värdet 1 är det 100 % sannolikhet att det blåser vid A om det blåser vid B. 

Om värdet är 0 kan man inte dra några slutsattser alls. Om värdet är -1 blåser 

det garanterat inte vid B om det blåser vid A. För en mer ingående beskrivning 

kan man säga att vid värdet 0.4 så har vindkraftverken en svag korrelation, vid 

0.8 en väldigt stark. En negativ korrelation anger en antikorrelation. 

  

                                                           
13

 I den mån vattendomar och dylikt inte överskrids 
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3 Metod 

3.1 Tillstånd att bygga: Sammanställningar och statistik 
För att ta reda på hur många som kommer att få tillstånd att bygga 

vindkraftverk gjordes en sammanställning från Sveriges länsstyrelser. 

Insamlingen av data skedde via telefonkontakt och mail. Dels sammanställdes 

det totala antalet ansökningar, dels utfördes en uppskattning av hur många som 

kommer att få tillstånd. Uppskattningen beror på var i processen en 

tillståndsansökan befinner sig. Har en ansökan skickats in är chansen större att 

vindkraftsprojektet slutligen genomförs än om bara samråd har hållits. 

Sammanställningen är gjord med hjälp av länsstyrelsernas uppskattningar av 

hur många som statistiskt sett har fått tillstånd. Sammanställningen inkluderar 

vindkraftverk som minst haft samråd till och med de som redan har fått 

tillstånd och är byggda. 

3.2 Kostnader: Rapportstudier och variationen på 

intäktsbehovet 
Ett spann på hur mycket intäktsbehovet kan variera har tagits fram. 

Investeringskostnaden har satts utifrån beräkningar från andra rapporter och 

fullasttimmarna har satts utifrån den förväntade produktionen som 

vindkraftbolagen rapporterat in till energimyndigheten.  

3.3 Intäkter: Korrelationer, spotpriser och elcertifikat 
Vindkraft är en intermittent kraftkälla och en delstudie har varit att kolla hur 

vindkraftsproduktionen följer Nord Pool-prisernas upp och nergångar. För att 

få en bild av hur produktionen följer spotpriset under året har korrelationer 

mellan produktion och spotpriset gjorts månadsvis. Även en korrelation mellan 

produktion och konsumtion har utförts för att få något att jämföra med, dessa 

är utförda för år 2011. 

Produktion från olika kraftkällor, sorterat efter elområde, datum och timme, 

finns att hitta på Svenska Kraftnäts hemsida. Produktionen är samkörd mot 

Nord Pools tabeller över spotpriset. Spotpriset för de olika kraftkällorna, som 

beror av tidpunkten för respektive kraftkällas produktion, är sorterat efter 

kraftkälla och elområde, eftersom priserna är olika för olika områden. De olika 

kraftkällornas spotpris är bara beräknat för år 2011, eftersom arbetet annars 

skulle bli för omfattande. 

Man bör observera att spotpriset inte nödvändigtvis anger vad producenterna 

får för sin producerade el. För att få en exakt siffra måste man veta om 

respektive kraftproducent har använt sig av fasta priser, spotmarknaden eller 

basmarkanden. Många producenter använder sig av fasta priser, så prisexempel 

på fasta priser kommer också att ges. 
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Literaturstudier har gjorts för att utreda vad elcertifikaten är värda idag, vilka 

planer som finns och hur det kan komma att se ut i framtiden.  

3.4 Effektvariationer: Varaktighetskurvor och 

korrelationer  
Varaktighetskurvor som visar hur mycket vindkraftsproduktion vi kan förvänta 

oss är utförda med hjälp av Svenska Kraftnäts produktionsdata för vindkraft. 

Kurvorna är redovisade som andel av maxproduktion ((MWh per h)/MW), där 

den totala installerade effekten har höjts i samma takt som utbyggnaden skett. 

Drifttagningsdatumen är baserade på energimyndighetens dokument Godkända 

anläggningar för tilldelning av elcertifikat 2012-01-01 där drifttagningsdatum anges.14 

Mängden installerad effekt i början av året, för respektive län, är baserad på 

energimyndighetens rapport Vindkraftsstatistik 2011, ER 2012:02. Stora 

vindkraftsparker som angivit att de har ett gemensamt drifttagnings-datum för 

alla vindkraftverk har vid ett fåtal tillfällen fått ett tidigare drifttagningsdatum i 

beräkningarna, efter att de annars hade gett upphov till över 100 % effektuttag. 

På grund av den ständigt pågående utbyggnaden har kurvorna valts att 

redovisas i andel av maximal produktion, (MWh/h)/MW, istället för i MWh/h, 

där 1 är maximal produktion. Produktionen skulle annars framstå som högre i 

slutet av året, även om den procentuellt sett inte var det. 

Korrelationer för vindkraftsproduktionen mellan Sveriges fyra olika elområden 

är gjorda med Svenska Kraftnäts data. 

 

  

                                                           
14 När ett vindkraftbolag monterat upp ett vindkraftverk rapporterar de in till 

Energimyndigheten vilken produktion de förväntas ha och när verket togs i drift. Dessa 

data ligger sedan till grund för denna sammanställning. Den ändras alltså inte mellan olika 

år för de specifika verken. Drifttagningsdatumet är taget från och med att vindkraftbolaget 

får elcertifikat och kan alltså egentligen vara taget i drift tidigare. 
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4 Resultat 

4.1 Tillstånd att bygga: Hur många har sökt och hur 

många kommer att få tillstånd?  
Under april 2012 samlades uppgifter in från Sveriges länsstyrelser om antalet 

vindkraftsprojekt som har haft samråd, antalet ansökningar som har kommit 

in, antalet som har fått tillstånd och antalet som redan är byggda i respektive 

län. Länsstyrelserna påpekade att dessa uppgifter var ögonblicksbilder och 

ändras från dag till dag. Inga värden är alltså exakta och bör endast användas 

som en fingervisning. I vissa fall redovisades bara antalet vindkraftverk som 

var planerade att byggas och inte hur stor effekt eller antalet fullastimmar 

verken förväntades ha. För att kunna fylla i saknade uppgifter gjordes statistik 

för Sveriges vindkraftverk med hjälp av energimyndighetens data över 

godkända anläggningar för elcertifikat (Energimyndigheten, 2012b).  

Tabell 1 Antal vindkraftverk med olika effekt och fullasttimmar. Källa: Energimyndigheten, 2012b 

Driftsatta: innan under under under under under t.o.m. 

 
2007 2007 2008 2009 2010 2011 2011 

Effekt 
       Mindre än 1MW 764 54 51 36 34 13 952 

1-1,7 MW 51 0 0 2 0 0 53 

1,8MW eller mer 43 86¹ 108 163 257 328 985 

Totalt antal 858 140 159 201 291 341 1990 

        Fullasttimmar  
       Mindre än 2000 346 21 23 11 19 3 423 

2000-2500 373 43 62 60 55 106 699 

Mer än 2500 139 76 74 130 217 232 868 

Totalt antal 858 140 159 201 291 341 1990 

        Medelvärde 
fullasttimmar 2106 2719² 2495 2681 2766 2648 2549 

        
        Totalt t.o.m.: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Antal 858 998 1157 1358 1649 1990 
 Medelvärde 

fullasttimmar 2106 2279 2331 2419 2512 2549 
         ¹ varav 48st är från den havsbaserade parken Lillgrunden 

  ² 2395h utan Lillgrunden 
             

Som framgår av Tabell 1 har de flesta nybyggda vindkraftverk en effekt på 

minst 1,8 MW och i genomsnitt producerar de knappt 2700 fullasttimmar 

(2697h för de tre senaste åren). Drygt 600 av de 985 större verken har en effekt 

på 2 MW och i de fall som effekt och fullasttimmar har utelämnats i 

ansökningarna användes således 2 MW och 2700 fullasttimmar. Även om de 
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vindkraftsverk som slutligen byggs har högre effekt antas den totala effekten 

bli den samma. Vindkraftverk med högre effekt tar oftast mer plats så att färre 

verk får plats inom samma område. Om ansökningen innehöll ett intervall på 

hur många vindkraftverk man ansökte om att få bygga användes det lägre 

antalet.  

Tabell 2 Sammanställning av uppförda verk (u.) och uppförda verk plus verk i tillståndsprocessen 
(u.t.). Ska ses som en översikt, inte exakta tal. Källa: Insamlad data april 2012 från Sveriges 
länsstyrelser 

 
Antal verk 

 
Effekt [MW] 

 
Produktion/år [TWh] 

Län u. u.t. 
 

u. u.t. 
 

u. u.t. 

~SE1 
        Norrbotten 63 1212 

 
120 2853 

 
0,3 7,7 

 
63 1212   120 2853   0,3 7,7 

~SE2 
        Västerbotten 157 1301 

 
303 2602 

 
0,6 7,0 

Jämtland 116 1546 
 

216 3779 
 

0,6 9,2 

Västernorrland 21 1668 
 

23 3336 
 

0,1 9,0 

Gävleborg 16 1400 
 

25 4829 
 

0,1 12,4 

 
310 5915   567 14546   1,2 37,6 

         ~SE1 & SE2 373 7127   687 17398   1 45 

         ~SE3 
        Dalarna 95 493 

 
178 1376 

 
0,5 2,9 

Västmanland 2 2 
 

0 0 
   Uppsala 10 10 

 
10 10 

 
0,0 0,0 

Örebro¹ 32 32 
 

29 29 
 

0,1 0,1 

Värmland 18 318 
 

34 835 
 

0,1 2,0 

Stockholm 6 6 
 

2 2 
 

0,0 0,0 

Södermanland 4 4 
 

4 4 
 

0,0 0,0 

Västra Götaland 451 825 
 

558 1609 
 

1,2 4,3 

Östergötland¹ 132 132 
 

130 130 
 

0,3 0,3 

Jönköping 46 443 
 

72 1108 
 

0,2 2,7 

Gotland 177 293 
 

181 481 
 

0,2 1,3 

 
973 2558   1198 5583   2,6 13,7 

~SE4 
        Halland 160 368 

 
189 805 

 
0,4 2,2 

Kronoberg 7 556 
 

4 1051 
 

0,0 2,6 

Kalmar 131 400 
 

183 850 
 

0,3 2,0 

Blekinge 39 954 
 

51 3737 
 

0,1 10,1 

Skåne 353 905 
 

454 1558 
 

1,1 4,2 

 
690 3183   881 8001   1,9 21,1 

         ~SE3 & SE4 1663 5741   2079 13584   5 35 

         SE 2036 12868   2766 30982   6 80 
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Sammanfattningsvis kan man i Tabell 2 se att i dagsläget produceras det 6 TWh 

vindel, varav 5 av dem i södra Sverige och att det finns ansökningar för upp till 

80 TWh, varav 45 av dem i Norrland.  

Varje län har något olika statistik över antalet vindkraftsverk som historiskt sett 

har fått tillstånd och hur många som i slutändan har uppförts. Ett grovt 

uppskattat medelvärde är därför gjort för hur många som kommer att byggas i 

framtiden. Statistiken är gjord med hjälp av intervjuer med de olika 

länsstyrelserna i Norrland. Statistiken från de norrländska länsstyrelserna är 

sedan applicerad på resten av Sverige. 

 70 % av projekten där samråd hållits antas gå vidare med en ansökan. 

Av dessa tre uppskattningar är detta den som är mest osäker. 

 70 % av de inskickade ansökningarna uppskattas få tillstånd. 

 10-15 % av vindkraftverken med tillstånd blir aldrig uppförda. Det kan 

bero på att ett projekt i sin helhet aldrig realiseras men också att de 

sökande ansöker om att få bygga så många vindkraftsverk som det 

ryms inom det angivna området. Att det ryms ett visst antal 

vindkraftverk inom ett område betyder däremot inte att det i slutändan 

är det mest ekonomiska att bygga alla dessa verk. 

Uppskattningarna om antalet verk som kommer byggas i Norrland är dock 

överskattade för södra länen. Många fler får avslag i söder och fler 

överklaganden inkommer än i de norrländska länen. En förklaring kan vara att 

södra Sverige har en mycket högre befolkningstäthet. Uppskattningarna för 

södra Sverige kan därför snarare ses som ett maximum. 

Tabell 3 Sammanställning av uppförda verk (u.), beräknat antal tillstånd (b.t.) och uppförda verk 
plus verk i tillståndsprocessen (u.t.). Ska ses som en översikt, inte exakta tal. Källa: Bearbetning av 
data från Sveriges länsstyrelser 

 

Antal verk 

 

Effekt [MW] 

 

Produktion/år [TWh] 

Elområde u. b.t. u.t. 

 

u. b.t. u.t. 

 

u. b.t. u.t. 

~SE1 63 592 1212   120 1497 2853   0,3 4,0 7,7 

~SE2 310 3574 5915   567 9136 14546   1,2 23,4 37,6 

            ~SE1 & SE2 373 4166 7127   687 10633 17398   1,5 27,5 45,3 

            ~SE3 973 1841? 2558   1198 3636? 5583   2,6 9,0? 13,7 

~SE4 690 2044? 3183   881 4883? 8001   1,9 12,9? 21,1 

            ~SE3 & SE4 1663 3885? 5741   2079 8520? 13584   4,5 21,8? 34,7 

            SE 2036 

 

12868   2766 

 

30982   6,0 

 

80,1 
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Tabell 3 visar sammanställningen av hur många vindkraftsverk som antas få 

tillstånd. I de Norrländska länen antas 28 av de 45 TWh att få tillstånd, i södra 

Sverige är motsvarande siffra max 22 av 38 TWh. Uppskattningen för område 

tre och fyra antas i verkligheten bli mycket lägre men det är svårt att göra en 

god uppskattning över antalet tillstånd som kommer att beviljas. 

  4.2  Kostnader: Hur stort intäktsbehov har 

vindkraftverken? 
Det finns många rapporter om hur mycket det kostar att producera vindel. 

Larsson (2012) har jämfört olika studier15 och tagit fram ett spann under vilket 

investeringskostnaden bedöms ligga. Spannet ligger mellan 8-26 miljoner 

kronor per MW, där 50 % av värdena ligger mellan 11 och 16 miljoner kronor 

per MW. ”Svensk vindenergi” (2012) har bedömt att investeringskostnaden i 

Sverige, för några år sedan, låg mellan 15 och 17 miljoner kronor per MW, med 

en topp år 2008-2009, men att investeringskostnaden numera ligger mellan 10-

13 miljoner kronor per MW. Drift- och underhållskostnaden anges uppgå till 

100-160 SEK/MWh. Räknar man på 2700 fullasttimmar får man en drift- och 

underhållskostnad på 270 000-430 000 kr per MW.  

Kostnaden för ett vindkraftverk beror till störst del på antalet fullasttimmar, 

investeringskostnaden och avkastningskravet från ägarna (Larsson, 2012). I 

Figur 9 till Figur 12 kan man se hur kostnaden ändras beroende på antalet 

fullasttimmar, investeringskostnad och avkastningskrav. Som standardvärde 

har fullasttimmarna satts till 2700 h, investeringskostnaden till 16 412 000 kr, 

avkastningskravet på 5 %, räntan på 6 %, andelen lån till 67 % och drift- och 

underhållskostnaden till 400 000 kr.  

 

Figur 9 Antalet fullasttimmars påverkan på intäktsbehovet. Investeringskostnad 16 412 000 
SEK/MW, avkastningskrav 5 % 

                                                           
15

 Se Bilaga A: Studier som ingick i Simon Larssons rapport 
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Figur 10 Investeringskostnadens påverkan på intäktsbehovet. 2700 fullasttimmar, 5 % 
avkastningskrav 

 

Figur 11 Avkastningskravets påverkan på intäktsbehovet. 2700 fullasttimmar, Investeringskostnad 
16 412 000 SEK/MW 

Som framgår av Figur 12 ger ett lågt antal fullasttimmar störst påverkan på 

intäktsbehovet. Intäktsbehovet per MWh stiger alltså markant under 

vindfattiga år och på platser med lågt antal fullastimmar. 

 

Figur 12 Intäktsbehovets beroende på olika parametrar 
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Kombineras de bästa och sämsta parametrarna får man spridningen på 

intäktsbehovet för vindkraft. Tabell 4 utgår från ”Svensk vindenergis” 

uppskattning av investeringskostnaden på 15-17 miljoner kronor och Tabell 5 

på den nyare på 10-13 miljoner kronor. Spridningen på antalet fullasttimmar 

har tagits från Energimyndighetens dokument ”Godkända anläggningar för 

tilldelning av elcertifikat” (2012b). De verk som uppfördes under 2011 hade en 

spridning på mellan 2000 och 3300 h, även om de flesta emellertid låg mellan 

2500 och 2900 h. För drift- och underhållskostnaden har spannet 270 000-

430 000 SEK/MW använts. Alla verk har antagits låna 2/3 av 

investeringskostnaden till en ränta på 6 %. Avkastningskravet på den övriga 

tredjedelen som består av eget kapital har varierats mellan 0 och 10 %. En 

ekonomisk förening vars främsta syfte är att producera billig el behöver 

nödvändigtvis inte ha ett så stor avkastningskrav medan ett företag kan antas 

vilja ha avkastning på upp till 10 % av sin investering. 

Tabell 4 Spridningen av intäktsbehovet för vindkraftverk byggda innan 2010 

 

Kostnadsscenario Hög Låg

Investeringskostnad [kr/MW] 17 000 000 15 000 000

Produktion per år [fullasttimmar] 2 000 3 300

Drift- och underhållskostnader [kr/MW/år] 430 000 270 000

Ränta:

Andel lån av investeringskostnaden [%] 67 67

Ränta [%] 6 6

Räntekostnad [kr/MW/år] 680 000 600 000

Amortering av  1/20 av lånet  per år:

Belopp per år [kr/MW/år] 566 667 500 000

Avkastning [%] 10 0

Andel eget kapital av investeringskostnaden [%] 33 33

Belopp per år [kr/MW/år] 566 667 0

Totalt belopp [kr/MW/år] 2 243 333 1 370 000

Intäktsbehov [SEK/MWh] 1 122 415

                         [öre/MWh] 112 42
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Tabell 5 Spridningen av intäktsbehovet för vindkraftverk byggda efter 2009 

 

De redan uppförda vindkraftverken kan alltså ha ett intäktsbehov på mellan 

326 SEK/MWh och 1122 SEK/MWh. De allra flesta vindkraftverken har 

dock förväntade fullasttimmar på mellan 2500 och 2900 h. Givet detta, och att 

avkastningskravet läggs på mellan 6 och 10 %, fås istället ett intäktsbehov på 

mellan 576-897 SEK/MWh för den äldre investeringskostnadsuppskattningen 

och 447-727 SEK/MWh för den nyare. 

4.3 Intäkter: Hur stora intäkter får vindkraftverken från 

elen de producerar? 
Spotpriser 

Ett sätt att kolla hur mycket pengar vindkraftverken tjänar in är att ta antalet 

producerade MWh multiplicerat med Nord Pools viktade spotpris över hur 

mycket en MWh kostade i genomsnitt över året. Statistiskt sett blåser det dock 

mer på nätterna när priset är lägre men också mer på vintern när priset är som 

högst (Elforsk, 2004).  

Genom att kolla korrelationer mellan vindkraften och spotpriset, och 

vindkraften och konsumtionen syns det hur vindkraften följer prisvariationer 

och konsumtionen. Korrelationerna är gjorda för 2011. Konsumtionsdatan är 

tagen från Nord Pools hemsida och produktionen från Svenska Kraftnäts 

Kostnadsscenario Hög Låg

Investeringskostnad [kr/MW] 13 000 000 11 000 000

Produktion per år [fullasttimmar] 2 000 3 300

Drift- och underhållskostnader [kr/MW/år] 430 000 270 000

Ränta:

Andel lån av investeringskostnaden [%] 67 67

Ränta [%] 6 6

Räntekostnad [kr/MW/år] 520 000 440 000

Amortering av  1/20 av lånet  per år:

Belopp per år [kr/MW/år] 433 333 366 667

Avkastning [%] 10 0

Andel eget kapital av investeringskostnaden [%] 33 33

Belopp per år [kr/MW/år] 433 333 0

Totalt belopp [kr/MW/år] 1 816 667 1 076 667

Intäktsbehov [SEK/MWh] 908 326

                         [öre/MWh] 91 33
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hemsida. Vatten- och kärnkraftsproduktionen är också medtagen för att kunna 

jämföra med andra energislag. 

Tabell 6 Korrelationer mellan Sveriges konsumtion och elproduktionen i de olika elområdena, 
sorterat efter kraftslag, 2011. Källa: Bearbetning av data från Nord Pool och Svenska Kraftnät 

 
Vindkrafts Vattenkrafts Kärnkrafts 

 Korrelation produktion produktion produktion 
 Konsumtion SE 0,15 0,78   SE1 

Konsumtion SE 0,13 0,26   SE2 

Konsumtion SE 0,14 0,15 0,52 SE3 

Konsumtion SE 0,16 0,54   SE4 
 

Tabell 7 Korrelationer mellan priset och elproduktionen i de olika elområdena, 2011. Källa: 
Bearbetning av data från Nord Pool och Svenska Kraftnät 

 
Vindkrafts Vattenkrafts Kärnkrafts 

 Korrelation produktion produktion produktion   

Pris SE1 -0,12 0,20   SE1 

Pris SE2 -0,11 -0,30   SE2 

Pris SE3 -0,22 -0,41 0,58 SE3 

Pris SE4 -0,19 -0,01   SE4 
 

I Tabell 6 kan man utläsa att vindkraftsproduktionen inte har någon 

korrelation med konsumtionen, det har heller inte vattenkraften i SE2 och 

SE3. Vattenkraftsproduktionen i SE1 följer bäst konsumtionen. Kärnkrafts-

produktionen i SE3 ligger som baskraft, dvs. den ligger på ungefär samma nivå 

oavsett konsumtionen, vilket också återspeglas i korrelationen. I Tabell 7 kan 

man utläsa att många producenter inte har någon korrelation med priset och 

att vattenkraften i SE3 till och med har en svag antikorrelation. Kärnkraften är 

det kraftslag som korrelerar bäst med priset.  

Det är alltså stor skillnad på hur de olika producenterna följer priserna och 

konsumtionen. Så istället för att använda det viktade spotpriset har priserna i 

respektive elområde multiplicerats timme för timme, med produktionen från 

ett specifikt kraftslag i det området. Slutligen har detta dividerats med den 

totala produktionen för det kraftslaget i det området. Tabell 8 redovisar 

inkomsterna från elspotpriset för respektive kraftslag och elområde. Det 

framgår av medelvärdet att priset generellt sett är högre i SE4 och i Tabell 9 

har en likadan sammanställning gjorts fast med samma pris (SE3s) för alla 

elområden.  
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Tabell 8 Inkomster från elspotpriset för olika kraftslag och de olika elområdena, 2011. Källa: 
Bearbetning av data från Nord Pool och Svenska Kraftnät 

Elområde 
Medelvärde för 

elspotpriset 
Vindkraft 
SEK/MWh 

Vattenkraft 
SEK/MWh 

Kärnkraft 
SEK/MWh 

SE1 429 415 442   

SE2 429 418 415   

SE3 431 408 417 450 

SE4 437 414 436   
 

Tabell 9 Inkomster från elspotpriset för olika kraftslag och de olika elområdena, uträknat med 
SE3s spotpriser för? alla elområden, 2011. Källa: Bearbetning av data från Nord Pool och Svenska 
Kraftnät 

 
Medelvärde för Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft 

Elområde elspotpriset SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 

SE1 431 418 444   

SE2 431 420 417   

SE3 431 408 417 450 

SE4 431 410 430   
 

Inkomsten för vindkraften, från Nord Pool spot, var för år 2011 i genomsnitt 

408-418 SEK/MWh. Det viktade medelpriset på Nord Pool spot var ca 435 

SEK/MWh år 2011(Nord Pool, 2012). 

Fasta priser 

Att spotpriset ger en sådan intäkt betyder som sagt inte nödvändigtvis att det är 

detta som vindkraftbolagen tjänar, t ex. kan vindkraftbolagen sälja sin el med 

ett fast pris. Vanligtvis köper konsumenten ett visst antal andelar i vindkraft-

verket motsvarande den mängd el man förbrukar. Därefter köps elen till ett 

fast pris. 

Exempel på fast elpris från vindkraft 

 En andel på 1 MWh kostar 6 500 kr, därefter kostar elen 40 öre per 

kWh (utan skatter och avgifter). Kostnaden blir då totalt 

6500/20+400=725 SEK/MWh, om man räknar på 20 års livslängd.  

 En andel på 1 MWh kostar 6 700 kr, därefter kostar elen 20 öre per 

kWh (utan skatter och avgifter). Kostnaden blir då totalt 

6700/20+200=535 SEK/MWh, om man räknar på 20 års livslängd.  

Äger man sin egen (del av en) produktionsanläggning och själv använder all 

den el som man producerar behöver man inte betala någon energiskatt, 

förutsatt att det är en förnybar energikälla (Skatteverket, 2012). Det innebär 

också att man inte bör äga fler andelar än man förbrukar, för att man annars 

måste betala energiskatt på hela produktionen. För konsumenten blir alltså det 

totala priset lägre pga. den uteblivna energiskatten. Dessutom blir momsen 
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lägre eftersom den räknas på totalsumman. Energiskatten kostar för de flesta16 

290 SEK/MWh (Skatteverket, 2012b).  

Elcertifikat 

De senaste åren har priset på elcertifikaten sjunkit, se Figur 13, och överskottet 

är uppe i 8,8 miljoner elcertifikat, se Tabell 16 i Bilaga C. Överskottet påverkar 

i hög grad priset och två scenarion är framtagna för att visa förändringen av 

överskottet. Båda scenariona utgår från att den kvotpliktiga elen förblir 

densamma på 92 TWh, även kvoten som redan satts för de olika åren förblir 

densamma. I det första scenariot har utbyggnadstakten, dvs. produktions-

ökningen antagits ske i jämn takt så att ökningen på 25 TWh uppnås till år 

2020, efter det antas ingen mer utbyggnad ske. Antalet utfärdade elcertifikat till 

producenterna påverkas också av utfasning av elproduktion som inte längre är 

berättigad till elcertifikat. Fram till år 2026 är utfasningen medräknad enligt 

Energimyndigheten (2012a). Nästföljand års utfasning följer den antagna 

produktionsökningen 15 år tidigare. Även det andra scenariot följer denna 

utfasning. Utbyggnadstakten för det andra scenariot är däremot satt efter 

scenariot att de vindkraftbolag som fått tillstånd bygger upp till 24 TWh 

vindkraft inom 5 år (4,8 TWh per år), som rent tidsmässigt skulle vara möjligt 

och totalt ge 30 TWh el. Dessutom har el från biobränslen antagits öka med 1 

TWh per år i 10 år. Se Tabell 10. 

 

Figur 13 Prisutveckling för elcertifikaten. Månadsindikation på spotpriset. Källa: Svensk 
Kraftmäkling 

                                                           
16
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Tabell 10 Scenarier för olika utbyggnadstakter för el från vind- och biokraft, redovisat i TWh 

  

I det första scenariot skulle den ackumulerade mängde elcertifikat först sjunka 

pga. den stora utfasningen år 2013 (Energimyndigheten, 2012a) men efter år 

2016 skulle den börja öka igen och stiga upp till 19 TWh, till år 2023, vilket är 

mer än en fördubbling av överskottet idag, se Tabell 17 i Bilaga C. I det andra 

scenariot skulle den ackumulerade mängden endast sjunka första året för att 

sedan stadigt öka upp till 300 TWh och redan 2014 vara uppe i 18 TWh, se 

Tabell 18 i Bilaga C. 

4.4 Effektvariationer: Hur ser utvecklingen av 

effektvariationen ut?  
Korrelationer 

Som vi sett kommer en stor del av vindkraftsproduktion förläggas i område 

SE1 och SE2, så hur kommer effektvariationen att förändras? Samvariationen 

mellan vindkraftsproduktionen i olika elområdena kan uttryckas via 

korrelationer.  

Tabell 11 Korrelationer för vindkraftsproduktionen mellan olika elområden, för olika år. Källa: 
Bearbetning av data från Svenska Kraftnät 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

 SE1 1 1 1 1 1 
           SE2 0,53 0,60 0,59 0,69 0,76 1 1 1 1 1 

      SE3 0,15 0,31 0,34 0,24 0,42 0,43 0,53 0,52 0,36 0,48 1 1 1 1 1 
 SE4 0,06 0,09 0,20 0,11 0,21 0,26 0,33 0,28 0,12 0,26 0,75 0,74 0,66 0,59 0,73 1 

 
SE1 SE1 SE1 SE1 SE1 SE2 SE2 SE2 SE2 SE2 SE3 SE3 SE3 SE3 SE3 SE4 

 

År

Ökning 

per år

Total ökning 

från 2002

Ökning 

per år

Total ökning 

från 2002

2012 1,4 14 4,8+1 19

2013 1,4 16 4,8+1 24

2014 1,4 17 4,8+1 30

2015 1,4 18 4,8+1 36

2016 1,4 20 4,8+1 42

2017 1,4 21 1 43

2018 1,4 23 1 44

2019 1,4 24 1 45

2020 1,4 25 1 46

2021 0 25 0 46

Totalt från vindkraft 12 TWh 30 TWh

Totalt från biokraft 16 TWh 20 TWh

Scenario 1 Scenario 2
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I Tabell 11 kan man utläsa att närliggande områden har svag till ganska stark 

korrelation; medelvärdet är 0,53 för SE1:SE2; 0,46 för SE2:SE3 och 0,69 för 

SE3:SE4. Korrelationen mellan SE3 och SE4 är alltså starkast för de 

närliggande områdena, medan korrelationen mellan SE2 och SE3 är svagast. 

Korrelationen mellan områden skilda med minst ett område har svag eller 

ingen korrelation alls. Att två väderstationer inte har någon korrelation betyder 

dock att det lika gärna kan blåsa på båda platserna, som att bara de ena av dem 

har blåst, eller att ingen av dem har det.  

Varaktighetskurvor 

Så har utjämningen av effekten ökat med spridnigen av vindkraftverken och 

hur mycket har vindkraftverken hunnit spridas? I Tabell 12 framgår att 

produktionen i Norrland har ökat med 11,3 procentenheter från 2007 till 2011, 

upp till 25,6 %.  

Tabell 12 Fördelning av vindkraftens elproduktion, områdesvis [%]. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät 

 
År 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Elområde 
     SE1 6,7 5 5,8 7 6,8 

SE2 7,5 6 8,6 16 18,8 

SE1 & SE2 14,3 10 14,5 23 25,6 

      SE3 45 42 44,1 41 44 

SE4 40,6 48 41,5 36 30,3 

SE3 & SE4 85,7 90 85,5 77 74,4 
 

I Figur 14 till Figur 18 redovisas hur varaktighetskurvorna har förändrats år för 

år. Dessa är uppdelade i de fyra säsongerna vinter, vår, sommar och höst, 

motsvarande dec-feb, mar-maj, jun-aug och sep-nov. December månad är 

redovisat med vintermånaderna året efter. För att lättare kunna jämföra de 

olika diagrammen med varandra visas streck som motsvarar 10 % och 90 % av 

tiden. Y-axeln visar aktuell producerad effekt redovisad som andel av maximal 

effekt. 
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Figur 14 Varaktighetskurva för vindkraften i SE 2007. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 

 

Figur 15 Varaktighetskurva för vindkraften i SE 2008. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 
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Figur 16 Varaktighetskurva för vindkraften i SE 2009. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 

 

Figur 17 Varaktighetskurva för vindkraften i SE 2010. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1 219 437 655 873 1091 1309 1527 1745 1963 2181

(M
W

h
/h

)/
M

W
 

Timmar 

vinter

vår

sommar

höst

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1 219 437 655 873 1091 1309 1527 1745 1963 2181

(M
W

h
/h

)/
M

W
 

Timmar 

vinter

vår

sommar

höst



38 
 

 

Figur 18 Varaktighetskurva för vindkraften i SE 2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 

För att lättare kunna jämföra årsförändringarna har även en vinter- och 

sommarsammanställning gjorts. Som syns i Figur 19 finns inga större ändringar 

under sommarmånaderna medan det under vintermånaderna, se Figur 20, finns 

stora variationer. 

 

Figur 19 Varaktighetskurva för somrarna 2007-2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 
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Figur 20 Varaktighetskurvor för vintrarna 2008-2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska 
Kraftnät och Energimyndigheten 

Det framgår dock inte av figurerna om det lägsta värde man kan förvänta sig 
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blåsår eller inte eftersom produktionen kan vara underskattad eller överskattad 

för de olika områdena. 

Tabell 13 Förväntade och faktiska fullasttimmar för de olika elområdena. Källa: Bearbetning av 
data från Energimyndigheten (Elcert) och Svenska Kraftnät (SvK) 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 

 
Elcert SvK 

 
Elcert SvK 

 
Elcert SvK 

 
Elcert SvK 

 
Elcert SvK 

 SE1 2328 2642 
 

2328 1978 
 

2087 1937 
 

2148 2583 
 

2436 2911 
 SE2 2071 2057 

 
2209 2026 

 
2330 1661 

 
2477 1916 

 
2671 2702 

 SE3 2039 2126 
 

2108 2035 
 

2268 1900 
 

2377 2101 
 

2437 2552 
 SE4 2160 1971 

 
2427 2298 

 
2435 2167 

 
2484 2112 

 
2525 2667 

                 SE 2106 2082 
 

2279 2149 
 

2331 1979 
 

2419 2096 
 

2512 2634 
  

Trots statistik över vilka år som var mer eller mindre blåsiga än vad som var 

förväntat är det svårt att se någon tydlig tendens. Därför har jämförelser gjorts 

mellan hur det hade sett ut om all produktion skett i SE4 och hur 

produktionen faktiskt sett ut. Dessa jämförelser är gjorda för månaderna, 

januari till mars och oktober till december, för åren 2007-2011.  

 

Figur 21 Varaktighetskurvor för SE4 och SE, vinterhalvåret 2007. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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Figur 22 Varaktighetskurvor för SE4 och SE, vinterhalvåret 2008. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

 

Figur 23 Varaktighetskurvor för SE4 och SE, vinterhalvåret 2009. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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Figur 24 Varaktighetskurvor för SE4 och SE, vinterhalvåret 2010. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

 

Figur 25 Varaktighetskurvor för SE4 och SE, vinterhalvåret 2011. Källa: Bearbetning av data från 
Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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Som man kan se i Figur 21 till Figur 25 finns det en tendens att 

varaktighetskurvan blir jämnare med utspridningen, den lägsta produktionen 

höjs och den högsta produktionen sänks.   

Effektkurvor 

I Figur 26 ses ett exempel på effektutjämningen pga. en mer utspridd 

produktion, där toppar kapas och dalar höjs något. Exemplet är taget från mars 

2011. Produktionsdata är hämtad från Svenska kraftnät, drifttagningsdatum 

och installerad effekt är hämtad från energimyndigheten (2012b) 

 

Figur 26 Effektkurva för vindkraften i SE4 och SE, där det ljusgröna markerar skillnaden i 
produktion. Mars 2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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timmar kommer effekten i SE vanligtvis inte ändras med mer än 10 %, i 

extremfall upp till 20 % under 3 h. För SE4 är motsvarande siffror 10 % inom 

1 h och i extremfall över 50 % under 3 h, se Figur 29 och Figur 30. Inom 

loppet av ett dygn kan effekten i SE förändras med mer än 70 % i extremfall 

men i vanliga fall inte med mer än 40 %. I SE4 ändras effekten i vanliga fall 

inte med mer än 60 % men i extremfall upp till 90 %. 

 

Figur 27 Effektvariationer för vindkraften i SE under olika tidsperioder, sorterade efter hur stora 
effektvariationerna är. Effektökningar ses som positiva och effektminskningar som negativa. 2011. 
Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

Motsvarande effektvariationer för SE4 visar att effektförändringarna har blivit 

lägre sett till hela landet. 

 

Figur 28 Effektvariationer för vindkraften i SE4 under olika tidsperioder, sorterade efter hur stora 
effektvariationerna är. Effektökningar ses som positiva och effektminskningar som negativa. 2011. 
Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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Figur 29 Effektvariationer för vindkraften i SE4 och SE under entimmesperioder, sorterade efter 
hur stora effektvariationerna är. Effektökningar ses som positiva och effektminskningar som 
negativa. 2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 

 

Figur 30 Effektvariationer för vindkraften i SE4 och SE under tretimmesperioder, sorterade efter 
hur stora effektvariationerna är. Effektökningar ses som positiva och effektminskningar som 
negativa. 2011. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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mer, därför användas dessa år för att åskådliggöra skillnader i reglerbehov, 

beroende på om det är ett blåsigt år eller inte. Reglerbehovet är redovisat för 

90 % av tiden respektive 98 % av tiden. Fokus är valt på vinterhalvåret 

eftersom elbehovet i Sverige är som störst under denna del av året. I Tabell 14 

framgår att det blåser lite mer på nätterna, kapacitetsfaktorn var 0,009 högre 

nattetid än dagtid. Produktionen varierade dock lite mer under dagen jämfört 

med under natten. Under 98 % av tiden varierade produktionen 2011 med 79 

% av den installerade effekten, under 2010 varierade produktionen med 68 %. 

Motsavarande siffror för 90 % av tiden var 65 % 2011 och 52 % 2010. Skulle 

vindkraftverken minska sin produktion, under 10 % av tiden med den högsta 

produktionen, skulle alltså reglerkraftsbehovet sjunka betydligt.  

Tabell 14 Reglerbehovet för Sveriges vindkraft, beräknat från varaktighetskurvorna för 
vinterhalvåren 2011 och 2010. Källa: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och 
Energimyndigheten 

Tidsperiod   90 % av tiden 98 % av tiden Kapacitetsfaktor 

  

[andelar av maximal 
produktion] 

[andelar av maximal 
produktion] 

 Vinterdagarna 2011   0,729 - 0,080 = 0,65 0,826 - 0,040 = 0,79 0,365 

Vinternätterna 2011   0,706 - 0,087 = 0,62 0,807 - 0,044 = 0,76 0,374 

       Vinterdagarna 2010   0,583 - 0,067 = 0,52 0,711 - 0,030 = 0,68 0,273 

Vinternätterna 2010   0,595 - 0,082 = 0,51 0,669 - 0,036 = 0,63 0,282 

       Vintermånaderna jan - mar, okt - dec 
    Dagtid 07-20 

      Nattetid 20-07 
       

Av tabellen framgår också att produktionstopparna generellt sett inte var högre 

på nätterna då elförbrukningen är lägre. Att produktionen trots det är något 

högre på natten beror på att produktionen blir jämnare under natten när solen 

inte längre har någon påverkan på vindarna. Det är av samma princip som 

produktionen i jämförelse dag- natt är jämnare på vintern än på sommaren.  
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5 Slutsatser 
Av de ca 80 TWh som finns i tillståndsprocessen beräknas maximalt 50 TWh 

av dem att erhålla tillstånd. Antalet är osäkert eftersom den Norrländska 

statistiken inte representerar statisktiken i övriga Sverige speciellt bra. Om 

antalet tillstånd i södra Sverige skulle halveras kan man ändå räkna på tillstånd 

på upp till 40 TWh för hela Sverige, där ca 28 TWh av dem skulle produceras i 

Norrland. 

Kostnaderna och intäktsbehovet för vindkraften har på senare år sjunkit enligt 

Svensk vindenergi (2012). Spannet för de olika intäktsbehoven är dock stort 

och ligger mellan 326 – 1122 SEK/MWh. De flesta vindkraftverk kan dock 

förvänts ligga inom spannet 576 – 897 SEK/MWh för verk byggda innan år 

2009, och 447 – 727 SEK/MWh för nyare verk. Förändring i antalet 

fullasttimmar ger stor spridning i intäktsbehov. År med lite blåst och platser 

med dålig vindpotential gör intäktsbehovet väldigt stort. Som vi sett kan den 

förväntade och verkliga produktionen skilja sig med upp till +/- 400 

fullasttimmar, vilket leder till en skillnad på ungefär -90 till +120 SEK/MWh i 

ökat intäktsbehov. Beräkningarna utgår från att investeringskostnaden är 

finansierad med 2/3 av lån med en ränta på 6 %. Skulle detta ändras så ändras 

givetvis beräkningarna också. Det går alltså inte att ta dessa beräkningar som 

ett exakt värde för hur det ser ut för alla verk, men det ger en fingervisning om 

spridningen. 

Inkomsten kan komma från flera olika ställen. Inkomsten från Nord Pool spot 

uppgick till ca 408 – 418 SEK/MWh för 2011, vilket är något lägre än det 

viktade medelpriset på 435 SEK/MWh. Exempel på inkomster från fasta 

kostnader låg på 535 och 725 SEK/MWh. Dessa återspeglar intäktsbehovet för 

specifika parker (samling av parker) och kan inte direkt appliceras på vad andra 

parker har för intäkter. Däremot ger det en indikation på hur mycket mer det 

går att sälja för utanför Nord Pool. Med en utbyggnad av 30 TWh vindkraft de 

närmaste fem åren skulle överskottet på elcertifikaten bli så stort att 

elcertifikatens värde skulle gå mot noll, förutsatt att inga ändringar gjordes för 

kvotplikten.  

Kostnader och intäkter för vindkraftverk kan sammanfattas enligt nedan: 

               Äldre verk           Yngre verk         Årsskillnader 

Kostnader [SEK/MWh]         580-900            450-730            -90/+120 

                     Spotpriser 2011      Fasta priser          Elcertifikat 

Intäkter [SEK/MWh]     410-420              540,  730               0-200 

För de äldre vindkraftverken med intäkter från Nord Pools spotmarknad är 

läget som svårast om elcertifikatens värde sjunker och spotpriset samtidigt inte 

går upp. De yngre vindkraftverken skulle däremot kunna klara sig på fasta 

priser, även om elcertifikatens värde sjunker betydligt. 
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Effektvariationerna har en tendens att jämnas ut med den geografiska 

spridningen av vindkraftverken. Under tidsperioder på 1-3 timmar uppgick, 

2011, effektökningar och effektminskningar till 10 % av den installerade 

effekten, men även upp till 20 % i extremfall. Under längre tidsperioder, upp 

till 24 timmar, varierade effekten normalt sett med upp till 40 % och i 

extremfall upp till 70 %. De senaste två åren har reglerbehovet, 98 % av tiden, 

uppgått till ca 68-79 % av den installerade vindkraftseffekten och 90 % av 

tiden har reglerbehovet uppgått till 52-65 % av den installerade 

vindkraftseffekten. Reglerbehovet väntas även bli några procent lägre om 

vindkraftverkens geografiska placering fördelas jämnt över landet. Det 

produceras något mer vindkraft under vinternätterna än under vinterdagarna 

men effektvariationerna är något större under dagen.  
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6 Avslutande diskussion 
25 TWh förnybar el vs. planeringsram på 30 TWh vindkraft  

Kvotplikten har beräknats så att ca 12 TWh vindkraft ska kunna installeras 

med hjälp av elcertifikaten. Samtidigt finns en planeringsram på sammanlagt 30 

TWh. Hur och var dessa 30 TWh ska fördelas17 finns inte beskrivet och inte 

heller om det är tänkt att de olika länsstyrelserna gemensamt ska säga stop när 

vindkraftprojekt på sammanlagt 30 TWh har beviljats tillstånd. Installerad 

vindkraft på 12 TWh eller 30 TWh får stora konsekvenser på priskalkylerna 

med tanke på att elcertifikatspriset sänks när produktionen ökar. De olika 

kraftbolagen behöver rimligvis en uppskattning på antalet parallella 

tillståndsansökningar, så att en välgrundad priskalkyl kan göras.  

Vindbrukskollen18 har påbörjat denna datainsamling vilket kommer att vägleda. 

Dessutom behöver politiska beslut och riktlinjer integreras så att en tydlig 

färdplan kan tas fram. För tillfället finns det reella investeringsplaner för 80 

TWh vindkraft och problematiken är att projektörerna snarast vill och bör få 

veta om de ska avveckla projekten eller satsa.  

De äldre vindkraftverken banade väg för de yngre vindkraftsverken och 

pressade ner dess investeringskostnader. De yngre vindkraftsverken i sin tur 

sänkte, genom sitt snabbt ökande antal, elcertifikatspriset. Kvotplikten är 

baserad på att utbyggnaden skulle ske i jämn, relativt låg takt. Sänkningen av 

elcertifikatspriset skulle därför komma om några år. Vindkraftbolagen har nu 

fått kraftigt försämrad ekonomi och man kan anta att det beror på att 

vindkraftsutbyggnaden gick fortare än planerat men också på dåliga blåsår och 

dåliga kalkyler. Oavsett bör i dagsläget riskfaktorn att 30 TWh vindkraft 

installeras, utan att kvoten höjs, ingå i kalkylerna. 

Effekter av att större delen av vindkraftsproduktionen placeras 

i Norrland 

Vindkraften i norra Sverige underlättar utjämningen av vindkraftsproduktionen 

inte bara från södra Sverige utan också från Danmark och Tyskland. Då 

Sverige är ett avlångt land ryms ofta två vädersystem inom landets gränser. 

Detta illustreras dels av att korrelationen är väldigt svag mellan södra och norra 

Sverige, dels via SE1s uppmätta produktion i förhållande till den förväntad 

som uppgår till 140 fullasttimmar mer än förväntat för de senaste fem åren, 

jämfört med Sveriges snitt på 140 fullasttimmar mindre än förväntat.  

                                                           
17

 Förutom att 20 TWh ska vara landbaserad och 10 TWh havsbaserad. 
18

 En ny hemsida där sammanställning över Sveriges vindkraftverk samlas. Denna sida är 
fortfarande under utveckling. http://www.vindlov.se/vindbrukskollen 
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Att förbättra elkvaliten19 och förstärka elnätet blir sannolikt svårare och dyrare 

på grund av en större andel vindkraft i Norrland. Frågan är om den högre 

kostnaden av en nordlig placering uppfattas som värd att betala? Den faktiska 

kostnaden för att upprätthålla elkvalité och att förstärka elnätet bör utredas. 

Export av överskottsel under blåsiga dagar  

Dagar då det blåser mycket över hela Sverige kan el behöva exporteras om 

andelen installerad vindkraftseffekt är hög. Är det blåsigt i hela landet är dock 

sannolikheten att Sveriges vindkraftsproducerande grannländer också vill 

exportera el. Hela Nord Pools produktion, inklusive flaskhalsar, bör därför tas 

med i beräkningarna innan man räknar med att kunna sälja överskottsel till 

grannländer. 

Reglerkapacitet  

Som lägst kan vindkraftsproduktion för vinterhalvåret i Sverige idag beräknas 

vara 2 % av maximal produktion men under 90 % av tiden uppgår 

produktionen till minst 10 % av maximal produktion. Om fler vindkraftverk 

dessutom installeras med avisningssystem och vindkraftverken fortsätter att 

spridas geografiskt så kan den lägsta producerade effekten bli ännu högre. Den 

högsta produktionen uppgår sällan20 till över 70 % av landets totala 

maxproduktion och frågan är om krav kan eller bör ställas på vindkraftverken 

att de hjälper till att minska produktionen under dagar då det blåser riktigt 

mycket över hela Sverige, samtidigt som konsumtionen är låg? 

Hur mycket klarar vattenkraften av att reglera?  

30 TWh installerad vindkraft skulle behöva 6000-8000 MW i reglerkraft, mätt 

med dagens effektvariationer. En kapacitetsfaktor på 85 % av vattenkraften 

skulle ge 13 500 MW i reglerkapacitet men vattenkraften används också till att 

följa konsumtionen. Den regleringen kan uppgå till 40 % av vattenkraftens 

kapacitet, dvs. 6 400 MW, se Bilaga E. Kvar blir då maximalt 1000 MW. 

Problemet är dock mer komplext än så. Vi behöver veta om 

vattenkraftsproduktionen skulle bli mer oscillerande än idag och om 

vattendammarna i så fall skulle klara av sådana förändringar. Under ett par tre 

timmar sker inga stora effektförändringar från vindkraften men under ett dygn 

kan förändringen bli upp till 70 % av den installerade vindkraftseffekten, vilket 

då skulle motsvara 7000 MW. Klarar vattenkraften att parera dylika 

förändringar och hur frekventa skulle de bli? Skulle vattendomarna kunna 

följas och vad händer om dessa i framtiden stramas åt?  

  

                                                           
19

 http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article260125.ece 
http://www.abb.com/cawp/seabb361/476e845a7cc09d9bc12573be00328c9b.aspx  
20

 2011 skedde det under sammanlagt 350 timmar, motsvarande 15 dagar 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article260125.ece
http://www.abb.com/cawp/seabb361/476e845a7cc09d9bc12573be00328c9b.aspx
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Bilaga B: Elproduktionen i Sverige 2011, för vind-, vatten- och 

kärnkraft 
Tabell 15 Produktion från respektive kraftslag och elområde, 2011. Källa: Svenska Kraftnät 

 
Vindkraft Vattenkraft Kärnkraft 

Elområde  TWh TWh TWh 

SE1 0,42 17,07   

SE2 1,16 37,44   

SE3 2,73 10,96 58,15 

SE4 1,88 1,94   

SE 6,19 67,41 58,15 
 

  



55 
 

Bilaga C: Historik och framtidsprognoser för elcertifikaten 
Tabell 16 Elcertifikatens historik. Medelpriset är volymvägt och 1 TWh motsvarar 1 miljon 
elcertifikat. Källa: Energimyndigheten (2012a) 

År Kvotplikt 
[%] 

Mängd 
kvotpliktig 
el [TWh] 

Utfärdade 
certifikat 

[TWh] 

Annullerade 
certifikat 

[TWh] 

Överskott 
certifikat 

[TWh] 

Ackumulerade 
certifikat 

[TWh] 

Medelpris 
certifikat 

SEK/MWh 

2003 7,4 63,3 5,6 3,5 2,1 2,1 201 
2004 8,1 97,4 11,0 7,8 3,2 5,4 231 
2005 10,4 97,6 11,3 10,1 1,2 6,5 216 
2006 12,6 97,1 12,2 12,4 -0,2 6,3 167 
2007 15,1 96 13,3 14,5 -1,2 5,1 195 
2008 16,3 94 15,0 15,3 -0,3 4,8 247 
2009 17 90,6 15,6 15,4 0,2 5,0 293 
2010 17,9 98 18,1 17,5 0,5 5,5 295 
2011 17,9 92,5 19,8 16,5 3,3 8,8 247 

 

Tabell 17 Elcertifikatens prognos, utgående från att produktionen kommer stiga i jämn takt tills att 
målet 2020 är uppnått, för att sedan ligga still på samma nivå. Mängden kvotpliktig el är 
uppskattad till 92 TWh. 1 TWh motsvarar 1 miljon elcertifikat 

År Kvotplikt 
[%] 

Mängd 
kvotpliktig 
el [TWh] 

Beräknat 
utfärdade 

[TWh] 

Beräknat 
annullerade 

[TWh] 

Överskott 
[TWh] 

Ackumulerade 
[TWh] 

2012 17,9 92 10,9 16,5 -5,6 3,2 
2013 13,5 92 12,3 12,4 -0,1 3,1 
2014 14,2 92 12,2 13,1 -0,8 2,3 
2015 14,3 92 13,6 13,2 0,5 2,7 
2016 14,4 92 15,0 13,2 1,8 4,5 
2017 15,2 92 16,4 14,0 2,4 7,0 
2018 16,8 92 17,7 15,5 2,3 9,2 
2019 18,1 92 18,9 16,7 2,3 11,5 
2020 19,5 92 20,0 17,9 2,0 13,5 
2021 19 92 19,2 17,5 1,8 15,3 
2022 18 92 18,3 16,6 1,7 17,0 
2023 17 92 17,6 15,6 2,0 19,0 
2024 16,1 92 15,7 14,8 0,9 19,9 
2025 14,9 92 13,8 13,7 0,1 20,0 
2026 13,7 92 12,5 12,6 -0,1 19,9 
2027 12,4 92 11,1 11,4 -0,3 19,6 
2028 10,7 92 9,7 9,8 -0,1 19,4 
2029 9,2 92 8,3 8,5 -0,2 19,3 
2030 7,6 92 6,9 7,0 -0,1 19,2 
2031 6,1 92 5,5 5,6 -0,1 19,1 
2032 4,5 92 4,1 4,1 0,0 19,0 
2033 2,8 92 2,7 2,6 0,1 19,2 
2034 1,2 92 1,3 1,1 0,2 19,4 
2035 0,8 92 -0,1 0,7 -0,8 18,5 
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Tabell 18 Elcertifikatens prognos, utgående från att elproduktionen från biobränslen kommer stiga 
med 10 TWh, i jämn takt i 10 år och att vindkraften kommer öka med 24 TWh upp till 30 TWh, i 
jämn takt, under 5 år. Mängden kvotpliktig el är uppskattad till 92 TWh. 1 TWh motsvarar 1 miljon 
elcertifikat 

År Kvotplikt 
[%] 

Mängd 
kvotpliktig 
el [TWh] 

Beräknat 
utfärdade 

[TWh] 

Beräknat 
annullerade 

[TWh] 

Överskott 
[TWh] 

Ackumulerade 
[TWh] 

2012 17,9 92 12 16 -4 4 

2013 13,5 92 17 12 5 9 

2014 14,2 92 22 13 8 18 

2015 14,3 92 27 13 14 32 

2016 14,4 92 33 13 19 51 

2017 15,2 92 38 14 24 75 

2018 16,8 92 39 15 23 99 

2019 18,1 92 40 17 23 122 

2020 19,5 92 40 18 22 144 

2021 19 92 41 17 23 167 

2022 18 92 40 17 23 190 

2023 17 92 39 16 23 214 

2024 16,1 92 37 15 22 236 

2025 14,9 92 35 14 22 257 

2026 13,7 92 34 13 21 279 

2027 12,4 92 31 11 20 299 

2028 10,7 92 26 10 16 315 

2029 9,2 92 20 8 12 327 

2030 7,6 92 15 7 8 335 

2031 6,1 92 9 6 4 338 

2032 4,5 92 4 4 0 338 

2033 2,8 92 3 3 0 339 

2034 1,2 92 2 1 1 339 

2035 0,8 92 1 1 0 340 
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Bilaga D: Vindkraftsproduktionen i Sverige 2011 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Vindkraftsproduktionen i SE 2011, redovisat i andel av maxproduktion. Källa: Bearbetning 
av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten
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Bilaga E: Vattenkraftsscenario  
Figur 32 Vattenkraftsproduktionen och Vattenkraftsproduktionen minus 30 TWh vindkraft (10 000 MW), förutsatt att all annan energiproduktion och överföringar hålls konstanta. All data kommer från 2011 års 
produktion och är redovisat i MW. Källa Vattenkraft: Svenska kraftnät; Källa Vattenkraft – 30 TWh vindkraft: Bearbetning av data från Svenska Kraftnät och Energimyndigheten 
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