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Fukushima katastrofen…



Förändrad syn på kärnkraft i Europa…

• Tyskland har tagit 8 reaktorer ur drift (8.400 MW). En 
succesiv urfasning av resterande 9 reaktorer skall ske 
till 2022 (12.000 MW)

• Schweiz skall fasa ut befintliga 5 reaktorer till 2034 
(3.300 MW)

• Omfattande stresstester (ex. flygplanskrascher, terrorist 
attacker) på alla 143 kärnkraftverk inom EU

• Vissa länder avvaktar resultat från dessa stresstester 
innan vidare beslut fattas t.ex. Belgien

• Andra länder t.ex. Frankrike står fast vi en policy som är 
för kärnkraft



Elmarknadens reaktion (EUR/MWh)…

Tyskland 2012

Norden 2012



Principiell påverkan på elpriset...
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Kärnkraftens roll i Europa…



Stora skillnader mellan länder…



Kärnkraft ersätts till stor del av 
förnyelsebart på kontinenten…

• Tyskland förväntas nästan 
fördubbla vindkraften till 2020

• Kraftig utbyggnad av solenergi 
vilken förväntas fortsätta

• Fossilbaserad kraftproduktion 
kommer fortsatt att krävas för att 
”garantera kapacitet”

• Stora utmaningar ligger i 
förstärkning av överföringsnätet 
samt tillgång till balanskapacitet

Kapacitet vindkraft i Tyskland

Kapacitet solkraft i Tyskland



Den nordiska kraftbalansen förstärkts…

• Finland bygger ny kärnkraft

• Sverige förväntas ersätta 
befintliga kärnkraftverk med nya

• Mål- och stöd till förnyelsebar 
kraftproduktion ger kraftig tillväxt

• Fossilbaserad kraftproduktion 
fasas successivt ut

• Strukturellt överskott av el som 
delvis kommer att exporteras

• Kommer ställa stor krav på tillgång 
till flexibel produktion och 
konsumtion 

Kärnkraft i Norden

Vindkraft i Norden



Sammanfattning, tio års perspektiv…
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Norden: 
• Kraftöverskott
• Mindre fossilbaserad 

kraftproduktion
• Mer förnyelsebar 

kraftproduktion
• Ökad differens peak/off-

peak
• Stabilt ”pressat” elpris

Kontineten/Tyskland: 
• Mindre kärnkraft
• Mer fossilbaserad 

kraftproduktion
• Mer förnyelsebar 

kraftproduktion
• Stigande elpris
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