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Tillgång till el – Samhällets mål

Nr Delmål

1 Tillgång och efterfrågan skall mötas – Security of supply

2 Kostnadseffektiv tillgång till el

3 Begränsad påverkan på Klimat & Miljö

4 Försiktigt användande av begränsade resurser

Huvudmål: Maximera nyttan med minimerad kostnad



Framtida elförsörjning – Investeringsförutsättningar

• Security of supply – grundläggande systeminvesteringar redan
genomförda
- Vattenkraft
- Transmissions/distributionsnät
- Kärnkraft

• Kostnadseffektiv produktion
- Avreglerad elmarknad
- Lägsta rörliga kostnad sätter priset
- Stödsystem utanför marknaden påverkar investeringsrisk
- Stor osäkerhet på pris

• Efterfrågan minskande – troligen för en lång period
• Sämre ekonomi för kraftbolagen – 1 öre prissänkning ger 1 Miljard SEK 

försämrat resultat
• Stor risk i investeringsprojekt ger få investeringar



Vattenkraft Kärnkraft Biomassa

Gas

Kol

Olja

Beskrivning av dagens system - dynamiken

Vind/PV

Variabel kostnad
[€/MWh]

Varierande
Förnybar prod.

Låg flexibilitet
▼

Volatilt pris
▼

Osäkert antal drifttimmar

• Nuvarande policies har delvis nått samhällets mål men…
• Har skapat ett system där de olika komponenterna inte samarbetar
• I liten grad beaktar systemets dynamik och nödvändig flexibilitet
• Har skapat osäkerhet i investeringsbeslut

• Ökad obalans och minskad förutsägbarhet är till ingens nytta
• Förnybar kraft begränsas tidigare om flexibilitet inte skapas i samma takt
• Minskad chans för investeringar i flexibel produktion med ökad prisvariation

Alternativ: Ökat krav på flexibel efterfrågan, 
lagring, transmission och DSM

Ökat krav på flexibilitet

Produktionsslag
[TWh/år]



Samhället behöver ett femte mål

Nr Delmål Beskrivning Policyåtgärder

1 Tillgång och efterfrågan skall 
mötas – Security of supply

Security of supply ökar m 
h a genom diversifiering

Avreglering, skapande av 
elmarknader, ökad konkurrens

2 Kostnadseffektiv tillgång till 
el

Billig produktion skall 
användas före dyr

Marknaden sorterar produktion 
enligt rörlig kostnad

3 Begränsad påverkan på 
Miljö och Klimat

Pålagor för 
externkostnader

Emissions trading scheme (ETS), 
CO2-skatter Nox-avgifter etc

4 Försiktigt nyttjande av 
begränsade resurser

Fossila bränslen används 
med eftertanke

Stöd till förnybar produktion via 
subsidier. Energiskatter (FIT, Gröna 
certifikat)

5 Garanterad 
systemstabilitet

Öka andelen förnybar 
produktion med bibehållen 
security of supply

Sätta värden på flexibilitet levererad 
av reglerkraft och DSM



Tack för visat intresse


