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Vad är IVA?

En akademi som samlar kunskap och 
erfarenhet

En gränsöverskridande mötesplats för 
beslutsfattare och experter

En fristående arena för att påverka 
samhällsutvecklingen

Presentatör
Presentationsanteckningar
en akademi med kunskap och erfarenhet från cirka 1300 svenska och utländska ledamöter, samt ett Näringslivsråd med cirka 230 medlemsföretag�en gränsöverskridande mötesplats för beslutsfattare och experter från akademi, näringsliv och politik�en fristående arena för att påverka samhällsutvecklingen



Uppdrag

”Akademien ska till nytta för 
samhället främja tekniska och 
ekonomiska vetenskaper och 
näringslivets utveckling”

– IVAs stadgar, § 1



Vägval el – syfte 

Projektet ska på ett objektivt sätt 
analysera det nordeuropeiska 
elsystemet med fokus på Sverige 
för perioden 2030 till 2050.

Klimat & miljö

Konkurrenskraft

Investerings-
klimat

Försörjningstrygghet



Mål för Vägval el

Ökad kunskap hos politiker och samhället i stort om 
konsekvenser av olika vägval för elsystemets utveckling.

En informerad energipolitik för ett hållbart elsystem som ger 
effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser.



Vägval el – engagerade

ABB, Akademiska hus, Chalmers, 
Energiforsk, E. ON, Energigas Sverige, 
Energimyndigheten, Fastighetsägarna, 
Fortum, Havs- och Vattenmyndigheten, Ikem, 
Industrirådet, IVL, Jernkontoret, KTH, 
Metall, Mälarenergi, Naturvårdsverket, 
Naturskyddsföreningen, Pappers, Power 
Circle, SCA, SEI, Siemens, SKGS, Stora 
Enso, Sustainable Innovation, Svensk Energi, 
Svensk Fjärrvärme, Svenska Kraftnät, 
Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, 
Sweco, Swedegas, Södra, Teknikföretagen, 
Vattenfall, WSP, ÅF, Åforsk 



Projektets organisation



Följ Vägval el 

• www.iva.se/vagval-el
• Nyhetsbrev
• @IVA_Energi
• #vägvalel

http://www.iva.se/vagval-el




Observationer Elanvändning:

”Elanvändningen kan 
komma att öka.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lyft fram hur mycket effektivisering som ingår i antagandena. 



Viktiga utgångspunkter för Sverige

El är en effektiv 
energibärare med stor 
flexibilitet.

El omvandlas till 
produkter, tjänster och 
komfort.

Koldioxidneutral el 
möjliggör minskade 
utsläpp.

Sverige har råvaror som 
kräver energi vid 
bearbetning.

Fokus på 
energieffektivisering inom 
alla delar av samhället. 



Elanvändningens utveckling fram till idag

• Relativt konstant elanvändning de senaste 25 åren
• Ökade dessförinnan med 4-5 procent per år från 60 TWh 1970
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Industri Transporter
Bostäder och service Övrig elanvändning

Utbyggnad av kärnkraft

Kraftig ökning under 80-talet

Elvärme premierades

Ökad produktion i 
basindustrin



Faktorer som har störst betydelse för 
elanvändningens utveckling

Befolknings-
utveckling

Ekonomisk 
utveckling Teknikutveckling Politiska beslut 

och styrmedel



Företeelsers påverkan på elanvändningen

Ökad befolkning med en 
miljon personer
Ökar 8 – 11 TWh

Storskalig CCS
Ökar 2 – 5 TWh

Fullständig elektrifiering 
av transportsektorn
Ökar cirka 13 TWh

Total elektrifiering av 
stålindustrin
Ökar 15 – 20 TWh

Utfasning av all mekanisk 
massaproduktion
Minskar cirka 10 TWh

Storskalig etablering av 
datacenterverksamhet
Ökar 6 – 10 TWh

Fotograf: Per-Erik Adamsson



Elanvändning bortom 2030, inkl. förluster. 



Observationer Elproduktion: 

”Sverige har stora komparativa 
fördelar för förnybar och fossilfri 
elproduktion.” 



Systemperspektiv

Överföringskapacitet inom landet.

Export/import

Flexibel användning

Lagringsteknik

Gasturbiner eller liknande flexibel produktion

”Grundsystem” ”Tilläggsystem”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi dimensionerar systemen, och pekar på behoven av tilläggssystem. 



Sveriges elproduktion
Elproduktion 2015 ca 160 TWh
(prel).

Installerad effekt, cirka 40 GW.

Källa: Svensk Energi, Svk, Energimyndigheten.

Sommar

Vinter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vattenkraftår / våtår 2015. Normalårsproduktionen är ca 65 TWh. 



4 systemalternativ (160 TWh)
(TWh)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utgångspunkt att maximera inom respektive alternativ. Många olika alternativ är möjliga.



Källa: NEPP 2016 (Rydén, 2016). 

Elproduktion i utvecklingen mot ett 
100 procent förnybart elsystem 2050. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Figur 4: Elproduktion i utvecklingen mot ett 100 procent förnybart elsystem 2050. Historiska data anges för 1990–2010 och modellresultat för 2015–2050. Elanvändningen i Sverige antas öka i måttlig takt och nå 160 TWh (inklusive distributionsförluster) år 2050. Källa: NEPP 2016 (Rydén, 2016). 



Effektbalans, årlig. 

Källa: NEPP 2016 (Rydén, 2016). 



Förändrad priskurva

Källa: NEPP 2016 (Rydén, 2016). 



Slutsatser: 

Det finns förutsättningar för fortsatt fossilfri kraftproduktion i ett 2050-
perspektiv, även med en ökad elanvändning.

Vi har ett fungerande system som kan ge oss en omställningsperiod 
på 25 år. En snabb omställning blir onödigt kostsam. 

Sverige har ett av världens bästa elsystem med begränsad klimatpåverkan.

Men det finns stora utmaningar som måste lösas. 



Observationer 
Transmission och distribution:

”Stor osäkerhet om vilka 
investeringar som krävs.”

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är de lokala (regionala) näten mycket kommer att hända, prosumenter, solceller, vindkraftverk etc. Jag skulle säga att utmaningen är osäkerheten i hur det framtida elsystemet kommer att se ut. Det är väldigt oklart var den framtida produktionen kommer och också vart användningen kommer. Viktigt att ha i åtanke:- Stora utmaningar i lokalnätet på grund av den förändrade användningen och utgör en stor del av elnätet, nuanskaffningsvärdet på lokalnätet är ca 4 ggr högre än regionnätet- Viktigt att veta vilket energisystem som kommer för att kunna göra förändringar inom ramen för vanlig utveckling och underhåll - bättre ur samhällsekonomisk synvinkel -Kostnadseffektiv utveckling av elnäten kräver lång framförhållning bade på produktions och användningssidan ”En av de största utmaningarna i utvecklingen av dagens elnät är osäkerheten kring det framtida elsystemet, bade vad gäller elproduktion och elanvändnigens utformning”



Sveriges elnät värde 455 miljarder kronor
3 nivåer av elnät med olika funktion och egenskaper
1. Stamnät Nuanskaffningsvärde ca 60 Mdkr
2. Regionnät Nuanskaffningsvärde ca  85 Mdkr
3. Lokalnät Nuanskaffningsvärde ca 310 Mdkr



Stora utmaningar för elnäten… 

Urbanisering
Förändringar inom industrin
Elektrifiering av transporter

Flexibel elanvändning

Batterier
Prosumenter

Laststyrning/flexibilitet.

Vindkraft
Solkraft m.m.

Elnäten som ”möjliggörare”?!



Observationer klimat och miljö

”Beakta fler miljöfrågor 
än klimatet.” 



Biologisk mångfald utmaning 
för vattenkraften och biokraften



Indirekta miljöaspekter måste ges ökat fokus

• Vid batteritillverkning 
– finns stora risker ur ett kemikalieperspektiv – med bl a vattenförorening
– växthusgasbelastningen stora osäkerheter och fåtal litteraturstudier,

• Återtagningssystem behöver utvecklas för till exempel solceller,
• Sällsynta jordartsmetaller inom vind behöver ersättas för att bli hållbart 



Observationer samhällsekonomi och 
elmarknad. 

”Framtidens system kan 
inte utvecklas med 
dagens regleringar.” 



Styrmedel påverkar effektiviteten i 
marknaden.
• Snedvridande skatter och avgifter 

bör ses över. 
• Leder till överskott på energi och 

obalanser i effekt. 
• Leder till lägre marginalkostnader.
• Sker inga investeringar i 

produktion utan subventioner. 
• Fiskala skatter bör ligga på 

konsumtion ej på teknikslag.
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Solkraft privatperson, matar ut
Solkraft nettoanv företag, matar ut

Solkraft privatperson, använder själv
Solkraft nettoanv företag, använder…

Vindkraftverk småskalig, egenanvänd
Vindkraft storskalig, egenanvänd

Solkraft kommersiell storskalig
Vindkraftverk småskalig, kommersiell

Kraftvärme bio
Vindkraft storskalig, kommersiell…

Kraftvärme torv
Vattenkraft småskalig

Kraftvärme gas
Kraftvärme avfall

Kraftvärme olja
Kraftvärme kol

Kärnkraft
Vattenkraft storskalig

öre/kWh

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nuvarande skatte- och subventionsstruktur forcerar omställningen av elproduktionenNuvarande struktur snedvrider konkurrensen mellan planerbar och icke-planerbar kraftproduktionNuvarande struktur bidrar till överskott på elenergi och obalanser i effektSkatter och avgifter som tagits fram av fiskala skäl bör ses överEffektskatten på kärnkraftFastighetsbeskattningenSubventioner och andra stöd är inte teknikneutrala, och är därmed snedvridandeSmåskalig decentraliserad produktion gynnas mer än storskalig i dagens systemDagens kvotplikt och certifikatsystem saknar flexibilitet och har ingen direkt koppling till elbehovetMer flexibla mål för förnybart som tydligare kopplar till elbehovet skulle leda till en effektivare elmarknadLägre elkostnad på siktMindre prisvolatilitetBättre effektbalans 





Vägvalen
Se el som en möjliggörare för industriell 
utveckling och minskad klimatbelastning.

Skapa handlingsutrymme för en 
kostnadseffektiv utveckling av elsystemet.

Beakta fler miljöfrågor än klimatet.

Slå fast ett mål för leveranssäkerhet för att 
bibehålla dagens höga nivå.

Förstärk samarbetet med omvärlden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
De fem vägvalen. 



Följ Vägval el 

• www.iva.se/vagval-el
• Nyhetsbrev
• @IVA_Energi
• #vägvalel

TACK FÖR MIG!

http://www.iva.se/vagval-el
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