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Sverige håller på att bygga ut sin 
 elkraftproduktion i en takt som vida 
överstiger konsumtionen. Totalt kom
mer Sverige fram till 2015 att ha ökat 
produktionen med drygt 23 TWh  
(Terawattimmar). I Finland och Nor
ge, som ingår i det nordiska elkraft
systemet pågår också kraftutbyggna
der, som kommer att tillföra systemet 
11 respektive 18 TWh. I Danmark fasas 
delar av kolkraften ut och där minskar 
produktionen med 5,6 TWh under 
den närmaste sjuårsperioden. Allt 
 enligt beräkningar som gjorts av 
svenska Vattenfall.

Summan av det hela blir en ökning av 
produktionen med omkring 47 TWh, 
vilket ska ställas mot en beräknad 
 ökning av konsumtionen under samma 
period på knappt 20 TWh i hela Nor
den. I Sverige har dock elkraftkonsum
tionen minskat de senaste fem åren, 
trots högkonjunkturen, som vanligtvis 
brukar öka elförbrukningen. Konsum
tionsminskningen har skett bland 
 annat som en följd av energibesparing 
med hjälp av värmepumpar och ut
byggd fjärrvärme i bostäder och el
effektiviseringar i industrin. 

Frågan är vad som ska hända med 
överskottet. Svaret beror på vem man 
frågar. Ett alternativ är förstås att ta 

en eller flera av de äldsta kärnkraft
reaktorerna ur drift, ett annat är att 
stänga de fossileldade kraftvärme
verken. En tredje möjlighet är att 
 exportera överskottselen till konti
nenten, framför allt Tyskland där den 
skulle ersätta koleldade kraftverk, 
men också till Finland, som i dag 
 importerar el från Ryssland och Est
land. I Finland byggs emellertid 
 elkraftproduktionen ut med en ny 
kärnreaktor och ytterligare en plane
rad. Till det kommer investeringar  
i mottryckskraft i industrin, så Fin
land är inte någon långsiktig export
marknad för svensk elkraft.

Elexporten till Tyskland och Polen, 
begränsas dels av att det är för klen 
kapacitet i de ledningar som förbin
der det nordiska systemet med det 
kontinentala och dels av att struktu
ren i de kontinentala kraftnäten är 
helt annorlunda uppbyggt än det 
nordiska nätet.  

Senast det var en längre period med 
överskott på elektricitet i Sverige, i 
mitten av 1980talet, ökade kraftföre
tagen sina försäljningsansträngningar 
vilket gjorde att nya småhus, med få 
undantag var eluppvärmda. Elpriserna 
i Sverige var lägst i världen, vilket fick 
skogsbolagen, SCA och Stora Koppar

berg att sälja sina stora krafttillgångar 
och satsa på papperskvaliteter som 
tidnings och journalpapper, där det 
går åt mycket elkraft.

Orsaken till kraftöverskottet den 
gången var att de sista kärnkraftver
ken, Oskarshamn 3 och Forsmark 3, 
som vardera har en effekt på 1 200 MW, 
sattes i produktion 1985. Som en jäm
förelse kan nämnas att den installera
de effekten i samtliga svenska vind
kraftverk var 580 MW, 2006. Det mot
svarar effekten i Sveriges i dag äldsta 
kärnkraftreaktor, Oskarshamn 1.

Några politiska beslut om hur 
 elöverskottet ska användas har inte 
fattats. Tvärtom byggs det ny kapaci
tet i förnyelsebara energislag, framför 
allt biobränsleeldade kraftvärmeverk 
och vindkraft. Energimyndigheten 
har som mål att produktionen från de 

svenska vindkraftverken fram till 
2020 ska växa till 30 TWh. I fjol bidrog 
vindkraften med 1 TWh till den svens
ka elkraftproduktionen som det året 
uppgick till 140 TWh.

Ett skäl till den vildsinta satsningen 
på förnyelsebar energi är de klimat
mål Sverige åtagit sig att uppfylla och 
som innebär att andelen koldioxidfri 
energi av den totala energianvänd
ningen i Sverige ska ökas. Ett sätt för 
att nå det målet är naturligtvis att byg
ga ut den utsläppsfria delen i energi
systemet.

Problemet med elkraft är att den  
i princip inte kan lagras och den är  
i vindkraftens fall svår att reglera.  
Den aktuella förbrukningen måste ba
lanseras mot motsvarande produk
tion. Ur ett nationellt perspektiv hål
ler vi på att investera i en produktions
apparat som, åtminstone under över
skådlig tid, är för stor. 

Ett annat problem är produktions
kapaciteten. I klimatdiskussionen an
vänds ofta den installerade effekten 
som ett mått på elsystemet. Det sena
re leder tanken fel, eftersom det är 
ointressant hur många vindkraftverk 
som är installerade om det i alla fall är 
vindstilla när man vill koka middags
potatisen eller smälta malmen.

ÖVERSKOTT I ivern att uppfylla klimatmålen håller Sverige 
på att bygga upp ett oanvändbart elöverskott. 
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Kostymen alldeles för stor
Ur ett nationellt per-
spektiv håller vi på att 
investera i en produk-
tionsapparat som är 
för stor. 
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Klimathotet
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9 läs mer 
Inte riskfritt att 
satsa på sol.
 Världen sid 15

7 Sveriges elproduktion 1970–2006 7 Elproduktion per invånare år 2005
TWh

���

���

���

���

��

��

��

��

�

TWh

10

6

2

–2

–6

–10

Vattenkraft

Kärnkraft

Kraftvärme i industrin

Kondenskraft

Kraftvärme 

Vindkraft

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006
Källa: SCB och Energimyndigheten

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2006
Källa: SCB och Energimyndigheten

kWh

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Biobränsle
och avfall

Fossil-
kraft

Kärn-
kraft

Vatten-
och vindkraft

N
or

ge
Is

la
nd

K
an

ad
a

Sv
er

ig
e

U
SA

Fi
nl

an
d

Fr
an

kr
ik

e
O

EC
D

Ja
pa

n
B

el
gi

en
Sc

hw
ei

z
Ty

sk
la

nd
EU

 t
ot

al
t

Sp
an

ie
n

D
an

m
ar

k
St

or
br

.
N

ed
er

l.
It

al
ie

n

Källa: Electricity Information 2006, IEA/OECD

7 Sveriges elimport (+) och elexport (–)


