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Förord
Denna utredning har tillkommit på uppdrag av styrelsen i VIP, Vindkraftens Investerare och Projektörer, den ledande intresseföreningen för utbyggnad av vindkraft i Sverige. Föreningen kommer att förändras på så sätt att den fusioneras med Vindkraftsleverantörerna i Sverige för att bli den nya branschorganisationen Svensk Vindenergi.
Det har varit viktigt för vindkraftsbranschen att låta utreda dels hur mycket vindkraft som Sverige behöver bygga till 2020 för att nå det mål som EU satt upp och dels
vilka olika alternativa användningsområden som den ökade vindkraftgenereringen kan
bli aktuell för.
Rapporten konstaterar att ett viktigt användningsområde i framtiden blir för transporter, dels bilar med laddhybridteknik och dels ökad tågtrafik. Att Sverige dessutom
under hydrologiska normal- och våtår kan bli en betydande exportör av ren, utsläppsfri
el från vindkraft ser vi som ett stort plus.
Utbyggnaden av vindkraften kommer huvudsakligen att ske på land. För närvarande är verksamheten febril med ett stort antal vindkraftsparker under byggnad.
Projekteringen har tagit fart och vi ser med tillfredställelse på att flera stora europeiska
aktörer nu upptäckt den stora potential som Sverige har både vad gäller vindenergiinnehåll och investeringsklimat.
De orosmoln som fortfarande finns gäller huvudsakligen det tröga tillståndssystemet. Den pågående miljöprocessutredningen kommer förhoppningsvis att förenkla tillståndsprocessen och se till att vindkraften kan byggas ut snabbare.
Det föreligger dock en klar risk att vi inte kommer att klara av den förslagna utbyggnaden enbart med landbaserad vindkraft. Utredningen föreslår därför att ca 40 %
av utbyggnaden fram till 2020 ska ske genom utbyggnad till havs. Denna utbyggnad
föreslås finansieras utanför nuvarande elcertifikatsystem. Även Energimyndigheten
föreslår i sitt planeringsmål för vindkraften till år 2020 att ca 10 av totalt 30 TWh
byggs i havet. Vi tror att vindkraften på längre sikt kommer att etableras än mer i havet
och att ett gemensamt europeiskt finansieringssystem för havsbaserad vindkraft därför
behövs som framtida komplement till ett svenskt system.
Styrelsen vill dock poängtera att om tillståndsprocessen kan göras tillräckligt snabb
och om tillräckliga begränsningar i rätten att överklaga bygg- och miljölov införs,
bedömer vi att något mer än 60 % av utbyggnaden kan ske på land till 2020.
Vi tackar Nils Andersson och Angelica Widing samt referensgruppen för ett gediget
arbete.
Stockholm den 29 april 2008

Thomas von Otter
Styrelseordförande
VIP
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Sammanfattning
Förnybarhetsmålet för Sverige på 49 % till år 2020 kan uppnås genom att öka produktionen av
el från vindkraft till 25 TWh. 15 TWh bedöms kunna uppföras på land och resterande 10 TWh
till havs. Introduktionen av nya s.k. laddhybridbilar (plug-in hybrider) och en utökad järnvägstrafik bedöms sammantaget ge en ökad elförbrukning med ca 9 TWh och minskade utsläpp av
koldioxid med ca 7 miljoner ton, motsvarande 13 % av koldioxidutsläppen i Sverige.
En produktion från vindkraft på 25 TWh räcker till för att både ersätta kolkraft i det Nordiska
kraftsystemet och förse hybridbilen med el, vilket innebär att framtidens laddhybridbil drivs
med vindkraft. Med rätt förutsättningar kan laddhybridbilen i kombination med vindkraft utgöra
den största enskilda faktorn för att Sverige ska lyckas uppnå klimatmålet.

EU-kommissionens föreslagna förnybarhetsmål för
Sverige på 49 % år 2020 kan uppnås genom att bygga
biobränslebaserad kraftvärme enligt befintliga planer
samt att öka utbyggnadsmålet för vindkraft till 25
TWh. En sådan utbyggnad skulle ge en minskning av
koldioxidutsläppen med ca 25 miljoner ton, varav ca
7 miljoner ton inom Sveriges gränser, viket motsvarar
en minskning av koldioxidutsläppen med 13-44 %.
Vindkraften skulle då svara för ca 15 % av elkonsumtionen i Sverige och tillsammans med biokraftvärme
skapa det omtalade tredje benet i eltillförseln.

Den fysiska potentialen för vindkraft är mycket
stor men en komplicerad tillståndsprocess med många
överklaganden leder till att det inte är sannolikt att
25 TWh kan byggas på land till 2020. De havsbaserade parkerna är ofta upp till 10 gånger större än de
landbaserade och utbyggnaden kan således gå snabbare
till havs. Inmatning av havsbaserad vindkraft kommer
huvudsakligen att ske i södra Sverige viket är en fördel
ur transmissionsnätets synpunkt. Det är realistiskt att
15 TWh vindkraft kan uppföras på land och 10 TWh
till havs.
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Trots att kolkraften blir dyrare främst som en följd
av handeln med utsläppsrätter är det är inte sannolikt
att elpriset kommer att bli högre än 40 öre/kWh, eftersom tillgången på el ökar. För att vindkraften ska byggas
ut krävs således ett fortsatt stöd varför utbyggnadsmålet
för förnybar energi i elcerifikatsystemet måste höjas från
17 TWh år 2016 till 25 TWh år 2020.
Detta uppnås genom att kvotnivån i systemet
fryses från 2010 och framåt, istället för att sänkas som
i dagens system. Ca 10 TWh av dessa 25 TWh kommer då att utgöras av bio-och vattenkraft och 15 TWh
av vindkraft. Resterande 10 TWh vindkraft måste
komma från havsbaserad vindkraft med hjälp av ett
separat stödsystem.
Havsbaserad vindkraft är fortfarande i en intensiv
utvecklingsfas och behöver ett riktat stöd för att klara
tekniksprånget. Ett förslag är att utbyggnad av havsbaserad vindkraft bör ske genom statlig upphandling.
En myndighet bör ges i uppdrag att begära in bindande anbud på utbyggnad av havsbaserad vindkraft
på sammanlagt ca 10 TWh. Anbudsgivaren anger till
myndigheten vilket stöd man är villig att acceptera för
att ta på sig ett bindande ansvar för att investera och
därefter sälja elproduktionen på elmarknaden. Myndigheten avgör i vilken takt som utbyggnaderna ska
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genomföras. Hur denna typ av upphandling ska gå till
i detalj måste utredas vidare.
Svenska Kraftnät bedömer i dagsläget att det går
att hantera ca 10 TWh vindkraft och för att överföra och reglera en större mängd vindkraft behöver
det svenska kraftnätet förstärkas och byggas ut. Det
svenska stamnätet byggdes ut som ett produktionsnät
för att överföra vattenkraft från Norrland till syd- och
Mellansverige. Vad som nu behövs är en helt ny typ av
nät, produktionsnät på regionnätnivå, för att sammanbinda stora vindkraftparker med stamnätet. Regelverket för denna nya typ av produktionsnät måste anpassas
så att vindkraftutbygganden kan effektiviseras.
Elkonsumtionen kommer att öka eftersom nya s.k.
laddhybridbilar eller plug-in hybrider introduceras
på marknaden. Även järnvägen byggs ut för att klara
ökade godstransporter och ersätta en del flygresor.
Detta sammantaget bedöms ge en ökad elförbrukning
med ca 9 TWh och minskade utsläpp av koldioxid
med ca 7 miljoner ton. Med rätt förutsättningar kan
laddhybriden i kombination med vindkraft utgöra
den största enskilda faktorn för att Sverige ska lyckas
uppnå klimatmålet.
Ökad produktion inom den elintensiva industrin,
främst järn- och stålindustrin, ger en ökad elförbrukning. Även elanvändningen för drift av värmepumpar
kommer att öka och tillsammans med en normal
tillväxt bedöms elförbrukningen öka med 22 TWh
jämfört med 2005 års nivå.
Trots detta kommer ca 25 TWh el att kunna
exporteras. Eftersom vindkraft och annan förnybar
energi också byggs ut i övriga nordiska länder måste el
kunna exporteras till kontinenten och ersätta kolkraft
i exempelvis Tyskland och Polen. Elpriset är högre på
kontinenten och export av ren el från Norden kan bli
en betydande exportindustri, helt i linje med EU:s
gemensamma energipolitik. Utbyggnad av elförbindelserna måste starta omgående och vilka styrmedel och
strukturer som krävs för detta måste utredas snarast.
På längre sikt kommer de befintliga kärnkraftverken i Sverige att bli så föråldrade att vissa behöver
avvecklas. Då finns redan en produktion av el från
vindkraft som kan ersätta dessa. 25 TWh motsvarar
36 % av dagens produktion av el från kärnkraft. På
längre sikt kan det tänkas att ny kärnkraft får byggas.
Ett annat användningsområde på längre sikt är
produktion av vätgas för drift av transporter. Tunga
lastbilar och bussar kan knappast drivas direkt med el,
men däremot med vätgas som produceras med hjälp
av vindkraftsel.

Summary
Sweden’s target to raise the share of renewable energy to 49% by the year 2020 can be achieved by increasing the generation of electricity produced by wind power to 25 TWh. Of this total,
an estimated 15 TWh can be built onshore and the remaining 10 TWh offshore. Together, the
introduction of plug-in hybrid electric vehicles (plug-in hybrids) and increased rail transports are
expected to raise electricity consumption by around 9 TWh and reduce carbon dioxide emissions by approximately 7 million tonnes, equal to 13% of Sweden’s total CO2 emissions.
25 TWh of wind-generated electricity is sufficient to both replace coal-fired generation in the
Nordic system and provide the power needed for plug-in hybrids, which means that the plug-in
hybrids of the future will be driven with wind-generated electricity. Given the right conditions,
the combination of plug-in hybrids and wind power can be the most important contributor for
Sweden’s ability to meet its climate targets.

The European Commission’s proposed target for 49%
of Sweden’s energy supply to come from renewable
sources by 2020 can be achieved by building biomass
CHP capacity according to the existing plans and raising the expansion target for wind power to 25 TWh.
This expansion would reduce CO2 emissions by approximately 25 million tonnes, of which around 7
million within Sweden’s borders, which is equal to a
decrease of 13-44%. Wind power would then account
for roughly 15% of total electricity consumption in Sweden and, together with biomass CHP, would create the
much talked of “third pillar” in the energy supply system.
The physical potential for wind power is enormous, but the complex permitting process and many
appeals make it unlikely that 25 TWh can be built
onshore by 2020. Because the offshore wind farms
are often 10 times larger than those onshore, a faster
expansion is possible at sea. Most offshore wind power
will be fed into the system in southern Sweden, which
is an advantage from a transmission network standpoint. It is a realistic goal to build 15 TWh of wind
power onshore and 10 TWh offshore.
Despite the fact that coal-fired power is becoming
more expensive, mainly as a consequence of the
emissions trading scheme, it is not probable that the
electricity price will climb higher than SEK 0.40/kWh
in view of the growing supply of electricity. The ongoing development of wind power will therefore require
continued support, for which reason the expansion
target for renewable energy in the REC (Renewable
Electricity Certificate) system must be raised from
17 TWh by 2016 to 25 TWh by 2020.

This can be achieved by freezing the quota level in
the system from 2010 forward, instead of lowering it
as in the current framework. Around 10 TWh of these
25 TWh will then consist of biomass and hydropower
and 15 TWh of wind power. The remaining 10 TWh
of wind power must come from offshore wind farms
with the help of a separate support system.
Offshore wind power is still in an intensive buildup phase and will require targeted measures to bring
about the necessary technology shift. One suggestion
is that the expansion of offshore wind power will
be carried out through a government procurement
process in which a public agency is assigned the task
of inviting binding tenders for the development of
approximately 10 TWh of offshore wind power. The
bidder would then specify to the agency what support it is willing to accept in order to assume binding
responsibility for investing in and then selling the
generated energy on the electricity market, after which
the agency would determine the pace of expansion.
The rules and procedures for a procurement of this
type must be studied in more detail.
Under the present conditions, Svenska Kraftnät
(the Swedish TSO) estimates that the system can
handle around 10 TWh wind power and that the
transmission and regulation of a larger volume of wind
power will require reinforcement and expansion of the
national grid. The Swedish national grid was originally
built as a power production network to carry hydroelectric power from northern Sweden to the southern
and central parts of the country. What the country
needs now is a whole new type of grid, a production
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network at the regional grid level to interconnect large
wind power farms to the national grid. The regulatory
framework for this new type of production network
must be adapted to allow effective and rational development of wind power.
The introduction of plug-in hybrids on the market
will lead to an overall increase in electricity consumption. The railways are also being expanded to handle
a growing volume of transports and replace a share
of air freight. Together, these factors are expected to
boost electricity usage by around 9 TWh and reduce
CO2 emissions by approximately 7 million tonnes.
Given the right conditions, the combination of plugin hybrids and wind power can be the single most
important contributor for Sweden’s ability to meet its
climate targets.
Higher outputs in the electricity-intensive industry,
primarily iron and steel manufacturing, will lead to
increased electricity consumption. Usage of electricity
to operate heat pumps will also rise and together with
normal growth, electricity consumption will rise by an
estimated 22 TWh compared to the level in 2005.
Despite this, around 25 TWh of electricity will be
available for export. Since the other Nordic countries
are also expanding their wind power and other rene-

8

wable energy generation, it must be possible to export
electricity to the continent for the replacement of coalfired power in countries like Germany and Poland.
Electricity prices are higher on the continent and
exports of clean electricity from the Nordic region can
become a significant export industry, in line with the
EU’s joint energy policy. The addition of new transmission capacity must be started immediately and the
necessary steering instruments and structures studied
without delay.
Over time, the existing nuclear power plants in
Sweden will become so outdated that some will have
to be decommissioned. When that happens there will
already be wind power capacity available to replace
these, since 25 TWh corresponds to 36% of the current electricity output from nuclear power. In the long
term, it is conceivable that new nuclear power capacity
can be built.
In a longer perspective, another area of use is for
production of hydrogen gas to power hydrogen fuel
cell vehicles. Although not realistic for heavy trucks
and buses to run directly on electricity, these can
instead be driven by hydrogen gas produced with the
help of wind power.

Sights set on wind power – Wind power in Sweden by 2020

1. Bakgrund
VIP, Vindkraftens investerare och projektörer, tillsatte i september 2007 denna utredning med syfte
att genomföra ”En studie över framtida användningsområden för vindkraftsel i Sverige under
olika genereringsscenarier”. Studien har genomförts
under perioden 1 september 2007–31 mars 2008,
med delrapport vid ett seminarium i november 2007.
Arbetet har utförts av Nils Andersson (utredare) och
Angelica Widing (sekreterare). Till utredningen finns
en referensgrupp knuten med representanter från bilindustrin, verkstadsindustrin, finansiärer, vindkraftsbranschen, kraftbolagen och Svenska Kraftnät.
Energimyndigheten har i sin prognos1 gjort bedömningen att vindkraften år 2016 kommer att bidra
med ca 8 TWh till elförsörjningen och att det därefter
inte byggs mer vindkraft om inte ambitionen i nuvarande stödsystem höjs.
Efterfrågan på förnybar el ökar framöver beroende
på främst två orsaker; EU ställer höga krav på Sveriges
produktion av förnybar energi och efterfrågan på el
kan komma att öka i takt med att eldrivna bilar introduceras på marknaden. Med detta som bakgrund är
målsättningen med föreliggande utredning att:

Ta fram en sammanställning där ett scenarie för Sveriges vindkraftproduktion år
2020 presenteras med utgångspunkt i EU:s
Klimatmål.

Belysa hur en export av svensk vindkraftsel
skulle kunna gå till och hur enskilda producenter skulle kunna dra nytta av sådan
export.

Belysa och föreslå nya framtida användningsområden för vindkraftsel, framförallt
kopplingen till fordonsindustrin och s.k.
laddhybridbilar (även kallade plug-in hybrider). Framtida användning av vätgas
framställd med hjälp av vindkraft ska också
belysas.

Utredningen ska föreslå vilka förändringar i
nuvarande elcertifikatsystem som behöver
vidtas för att större havsbaserade parker
ska kunna byggas inom rimlig tid, alternativt föreslå ett nytt stödsystem som skulle
kunna utgöra en grund för diskussioner om
ett med andra länder gemensamt stödsystem för havsbaserad vindkraft.

Potentialen för att utveckla och tillverka
vindkraftverk och komponenter i Sverige
ska belysas och tänkbara aktörer identifieras.

1

Utredningen ska göra en bedömning av
kapitalbehovet för utbyggnaden fram till
2020 och ange olika vägar för att säkra det
förväntade kapitalbehovet.

Kontrollstation 2008 (ER 2007:27W), 2007.
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2. Behov av el från vindkraft
2.1
Högre krav från EU på
produktion av förnybar el
Sverige har utmärkta förhållanden för vindkraft med
stora glesbyggda områden med tillräckligt god vind.
Trots det kommer bara ca 1,4 TWh2 av Sveriges
elkonsumtion från vindkraft vilket motsvarar ca 1 %.
Det kan jämföras med Danmark som får ca 20 % av
sin el från vindkraft och Tyskland med drygt 30 TWh
el från vindkraft motsvarande 5 % av landets elkonsumtion. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har de
senaste åren legat på 50-60 MW årligen (217 MW
2007) medan flera EU-länder bygger mer än 2 000
MW årligen.
Sverige har gott om el från den väl utbyggda vattenkraften och kärnkraften. Ett hinder för vindkraften
i Sverige har varit att behovet av ny el inte har varit
självklart. Uppenbarligen har de politiska incitamenten att stötta vindkraften i Sverige inte varit tillräckligt
starka, förrän nu. I oktober 2006 publicerade FN:s
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
den s.k. Stern-rapporten3 som beskriver vilka enorma
kostnader klimatförändringarna kommer att medföra
om inte åtgärder sätts in omedelbart. Sedan dess har
klimatförändringen hamnat högt upp på den politiska
agendan och EU-länderna beslutade i mars 2007 om
ett nytt mål att EU:s energiförsörjning till 20 % skall
komma från förnybara källor år 2020.
Förutom att öka andelen förnybar energi till 20 %
till 2020, idag är andelen i EU ca 8,5 %, ingår i EU:s
energipaket att minska växthusgasutsläppen med 20 %
till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Dessutom ska energieffektiviteten öka med 20 % till 2020 jämfört med
ett ”business as usual” alternativ. Andelen biobränslen
i transportsektorn ska också öka till 10 % till 2020.
Förnybarhetsmålet är ett tvingande genomsnittligt
mål och varje medlemsland kommer att få en bindande kvot som måste uppfyllas. Den 23 januari 2008
lämnade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för
förnybar energi det s.k. ”Förnybarhetsdirektivet”4.
I direktivet finns förslag på hur målet ska fördelas på
olika länder och Sverige ska enligt förslaget uppnå
49 % använd förnybar energi i förhållande till den
2 Driftuppföljning av vindkraftverk. Årsrapport 2007. Elforsk rapport 08:26.
2008.
3

totala energianvändningen. Det innebär en ökning
med drygt 9 % i jämförelse med 2005 då andelen var
39,8 %.
En annan mycket viktig faktor som måste beaktas
när det gäller ny vindkraft är att de globala koldioxidutsläppen på längre sikt, d.v.s. efter 2020, måste minskas mycket mer. I detta långsiktiga perspektiv kommer
vindkraft att få en ännu större betydelse. Detta beror
framförallt på att andra sätt att producera koldioxidneutral energi har sina begränsningar. Biobaserad
energiproduktion och vattenkraft har redan kommit
till sådana nivåer att potentialen snart är mycket begränsad för ytterligare ökningar.
Kärnkraft kan givetvis få en stor betydelse för att
kunna minska koldioxidutsläppen men sådan utbyggnad har ingen påverkan på hur den förnybara
energiproduktionen kommer att utvecklas eftersom
kärnkraften inte ingår som alternativ i direktivet om
förnybar energi.
En ökning av produktionen av förnybar energi bidrar givetvis till minskade koldioxidutsläpp men också
till en ökad leveranssäkerhet. I stället för att till EU
importera energi i form av olja, gas och andra bränslen
kommer en utökad produktion av förnybar energi
inom EU att bidra till en ökad egenförsörjning. Detta
är också en viktig bakgrund till att man inom EU har
tagit fram direktivet för förnybar energi.
Energimyndigheten bedömer i rapporten Nytt
planeringsmål för vindkraften år 2020 5 att ett lämpligt
planeringsmål för vindkraften till 2020 kan vara 30
TWh. Med hänsyn till svårigheter att bygga så mycket
på land fram till 2020 föreslår Energimyndigheten i
detta fall ett mål om ungefär 20 TWh landbaserat
och 10 TWh havsbaserat. För att uppnå 30 TWh
behöver antalet vindkraftverk öka från knappt 900 till
3 000-6 000 stycken beroende på effekt. Detta innebär att 150-400 vindkraftverk behöver byggas per år
och antalet vindkraftverk i genomsnitt behöver vara
10-20 stycken i varje kommun.
Planeringsmål är dock inte detsamma som utbyggnadsmål, utan ska ge en indikation på hur mycket
vindkraft som ska kunna hanteras i den fysiska planeringen. Hur mycket vindkraft som sedan byggs avgörs
av ambitionsnivån i certifikatsystemet, eventuella
andra stödsystem och marknadsfaktorer.

Stern Review on the Economics of Climate Change. 2006.

4

Proposal for a directive of the European parliament and of the Council on the
promotion of the use of energy from renewable sources. 2008-01-23.
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ER 2007:45 Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020. Energimyndigheten.

2.2
Framtidens transportsystem
drivs av el
2.2.1 Laddhybridbilen
En ny typ av hybridbil den s.k. laddhybriden (även
kallad plug-in hybrid) utvecklas nu i snabb takt.
Laddhybriden är en bil med elmotor kombinerat med
annan typ av motor oftast en förbränningsmotor och
ett batteri som kan laddas från elnätet. Flera stora
biltillverkare har sådana i programmet och ambitioner
att de ska finnas på marknaden om 3-10 år. Det som
avgör är när nya lätta batterier med tillräckligt stor
laddningskapacitet går att serieproducera i stor skala.
Lithiumjonbatterier kan exempelvis lagra tre gånger
mer energi än Nickel-kadmium batterier per kg batteri
och ger alltså bilen en längre räckvidd. Idag kostar
ett tillräckligt stort batteri ca 100 000 kr. Kostnaden
måste ner i 30 000–50 000 kr för att drivmedelskostnaden ska bli jämförbar med dagens konventionella
bensinbil. Det utvecklas idag också nya batteribilar
för enbart eldrift. Dessa blir dock i dagsläget dyrare än
laddhybridbilen om batteriet ska klara samma räckvidd, eftersom man då måste ha ett väsentligt större
batteri.

Om hela Sveriges personbilspark skulle vara laddhybrider med en räckvidd på 50-80 km på eldrift,
skulle det täcka 70 % av svenskarnas bilresor. Det
skulle spara 4 miljarder liter bensin och diesel motsvarande 40 TWh. Genom elmotorns höga verkningsgrad på runt 80 % skulle denna stora mängd bränsle
kunna ersättas med ca 10 TWh el. Resterande 30 %
av bränslebehovet kan ersättas med etanol eller andra
biodrivmedel6. 10 TWh el kan produceras med 1250
vindkraftverk á 3 MW på land eller 500 större 5 MW
vindkraftverk till havs.
En viktig faktor för elbilens trovärdighet är att
elen bilen drivs med är producerad på renast möjliga
sätt utan utsläpp. I dagens kraftsystem sker en ökad
elproduktion med hjälp av kolkraft (s.k. el på marginalen), varför elbilen ibland beskylls för att drivas med
kolkraft.
En kraftigt ökad produktion från vindkraft räcker
dock till för att förse hybridbilarna med el, d.v.s. framtidens laddhybridbil drivs med vindkraft.

6

Eva Håkansson. Hybridbilen. Gröna Bilister 2008.
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2.2.2 Drivmedelskostnad
för laddhybridbilen
En laddhybridbil kan laddas med en effekt om 2 kW
så en anslutning med en vanlig 10 A säkring räcker.
Att koppla in bilen i garaget eller vid något laddningsställe i staden är med andra ord inte något problem.
Med ett batteri på 10 kWh laddas bilen på drygt 4
timmar. Byter man säkring till 16 A, kan laddningen
ske på 2,5 timmar. Snabbladdning på mindre än 15
minuter är också möjlig med högre spänning, men de
flesta bilar kan laddas på natten när de ändå står stilla,
något som även är önskvärt med tanke på balansen i
kraftnätet. (Elforsk 2008). Laddning kan således ske
via ett vanligt eluttag, i hemmet eller någon annanstans. Batteriet kommer att ha minst samma livslängd
som bilen och kan återanvändas eller återvinnas.
Kostnaden för vindkraftsel på land beräknas till ca
53 öre/kWh. Havsbaserade anläggningar är i dagsläget
betydligt dyrare och beräknas ge en kostnad på ca 84
öre/kWh. Med dagens pris för elcertifikat på ca 20
öre/kWh ger det en slutlig kostnad på 33 öre/kWh
respektive 64 öre/kWh, se bilaga 1.
En laddhybridbil i ren eldrift drar ca 2 kWh/mil7.
Drivmedelskostnaden för en laddhybridbil med
landbaserad vindkraftsel och bensin skulle bli ca 3 kr/
mil, se tabell 1. Drivmedelskostnaden för en konventionell bensinbil i mellanklassen ligger på ca 8 kr per
mil 7 vilket kan ge en bild av att hybridbilen skulle
vara mycket billigare. Eftersom laddhybriden kräver
ett avancerat batteri blir den dock alltid dyrare i inköp
än en konventionell bil. För att laddhybridbilen ska
kunna konkurrera med en konventionell bil får inte
kapitalkostnaden för extra investeringen överstiga ca
4 kr/mil. Med en återbetalningstid motsvarande
9 000 mil blir det 30 000 kr inklusive räntekostnader.
Den totala kostnaden blir således ca 7 kr per mil, d.v.s.
jämförbar med dagens bensinbil. Med havsbaserad
vindkraft blir kostnaden 7,7 kr per mil d.v.s. knappt
1 kr högre, se bilaga 2.

2.2.3 Laddhybridbil
med vindkraftsandelar
I Sverige är det främst vindkraft som kommer att stå
för tillskottet av förnybar el i framtiden. Man skulle
kunna tänka sig ett koncept där hybridbilen säljs tillsammans med vindkraftsel – en vindkraftsbil.
Ett sätt att garantera bilägaren att få vindkraftsel till
sin laddhybridbil skulle kunna vara att sälja bilen i ett
koncept med vindkraftsandelar. Att köpa vindkrafts7

Eva Håkansson. Hybridbilen. Gröna Bilister 2008.
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Tabell 1.
Drivmedelskostnad per mil för en laddhybrid
med vindkraftsel. Bensinkostnaden beräknas
som 30 % av 0,5 l/mil, bensinpris 12 kr/l.
Kostnad drivmedel per mil		
Elförbrukning
(70 % av 2 kWh/mil)		
Kostnad el per mil		
Kostnad bensinförbrukning
per mil				
Total kostnad drivmedel

1,4 kWh/mil
1,3 Kr/mil
1,8 Kr/mil
3,1 Kr/mil

andelar betyder att man blir andelsägare i en vindkraftsanläggning och köper sin egen el till självkostnadspris.
Att vindkraftverket ägs kooperativt genom en ekonomisk förening innebär att kapitalet för vindkraftsinvesteringen finns tillgängligt räntefritt för föreningen
i form av medlemmarnas investeringar i vindandelar.
Elpriset avgörs sedan av vindkraftverkens produktionsutfall, drift- och underhållskostnader, elcertifikatets
utveckling m.m. Eftersom kooperativet inte är vinstdrivande bör den totala kostnaden för elen bli lägre än
från vanliga elbolag och framförallt påverkas priset inte
av generellt stigande elpriser till följd av exempelvis
handel med utsläppsrätter.
Företaget O2 har exempelvis ett system där en
vindkraftsandel berättigar till 1 000 kWh där varje
andel för närvarande kostar drygt 5 000 kr. Med en
körsträcka på 1 500 mil/år drar laddhybriden ca 2 100
kWh/år. Vindandelar för bilens elförbrukning kostar
således 5 x 2 100 vilket ger 10 500 kr i extra investering i samband med köp av bilen. Kostnaden för
vindandelarna betalas dock tillbaka vid ett eventuellt
utträde ur föreningen. I dagsläget säljer O2 el till andelsägare för 13 öre/kWh. Om man lägger till elskatt,
elcertifikatkostnad, rörlig kostnad för elöverföring och
moms (25 %) samt räntekostnaden för vindkraftsandelarna blir elpriset ca 65,2 öre/kWh, se Bilaga 3.
Med den extra investeringen för laddhybridbilen
blir den totala kostnaden för en bil med vindkraftsandelar ca 7 kr/mil, se Bilaga 3. Detta bekräftar att kostnaden blir i princip densamma som i exemplet som
utgår från produktionskostnad för vindkraftsel,
se Bilaga 2.

2.3

Ökad trafik på järnväg

Klimatberedningen bedömer att det är realistiskt med
en fördubbling av järnvägstrafiken till 20208. Detta
utgörs främst av godstrafik och en liten andel ökad
persontrafik. I framtiden kan man även tänka sig
ökade satsningar på höghastighetståg för att minska
flygtrafiken.
En fördubbling av järnvägstrafiken ger en ökad elförbrukning från dagens 3 TWh till 6 TWh. Om man
utgår från ytterligare ökning av järnvägstrafiken med
höghastighetståg kan man tänka sig en ökning av elförbrukningen med 4 TWh. Banverket beräknar att en
fördubbling av järnvägskapaciteten ger en minskning
av de årliga utsläppen med 1 miljon ton koldioxid.

2.4
Vätgas producerad med el
– för tung trafik
Tunga lastbilar och bussar kan i dagsläget inte drivas
direkt med el, men däremot med vätgas producerad
med hjälp av el. Man kan därför tänka sig att vätgasdrift för tung trafik kommer bli aktuellt tidigare och
flera försöksprojekt pågår runt om i Europa.
8

Det finns prototyper på vätgasdrivna bränslecellsbilar.
En bil som drivs med vätgas får dock en betydligt
sämre totalverkningsgrad (ca 50 %) än elbilen och är
mycket dyrare varför detta får ses som en möjlighet i
ett mycket långt perspektiv.
Om vätgas skall bli ekonomiskt intressant som
drivmedel för transporter krävs att bränsleceller utvecklas så att de får en verkningsgrad på minst 70 %.
I ett sådant läge kan vätgas eventuellt hävda sig mot
både konventionella drivmedel och biodrivmedel. Det
kan komma att ta 20 år innan bränsleceller, i kommersiell tillämpning för fordon, uppnått denna verkningsgrad. Vätgas kan produceras med hjälp av el genom
elektrolys av vatten, det är den renaste men idag också
dyraste metoden. Vätgas kan även produceras ur kol
och naturgas men ger då utsläpp av koldioxid. Att ta
hand om koldioxiden vid stora produktionsanläggningar för vätgas höjer kostnaden.
Det är idag omöjligt att säga när vätgasfordon kan
bli kommersiellt intressant i större skala och detta
har därför inte inkluderats i förslagen i föreliggande
utredning.

SOU 2008:24. Svensk Klimatpolitik. Betänkande av Klimatberedningen.
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3. Potential för vindkraft i Sverige
3.1

Fysisk potential

Vindenergikarteringar enligt den s.k. MIUU-metoden
som tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten
visar att Sverige har goda vindresurser med stora
områden med årsmedelvindar över 6 m/s9. Inom
VindForsk-projektet Vindkraft i framtiden, realiserbar
potential i Sverige 202010 har man gjort en analys av
den realiserbara vindkraftsutbyggnaden där man tar
hänsyn till fysiska, tekniska och ekonomiska faktorer.
I projektet genomförs en s.k. vindscreening som tar
hänsyn till områden där det finns fysiska hinder exempelvis tätorter och våtmarker, intressekonflikter i form
av natur- och kulturskyddade områden samt ekonomiska faktorer som avstånd till vägar och elnät.
Grundkriteriet för att ett område ska vara intressant
är att årsmedelvinden enligt MIUU vid 71 m över
nollplanförskjutningen ska vara över 6 m/s.
9 Bergström, Hans. Vindpotentialen i Sverige på 1 km-skala. Beräkningar med
MIUU-modellen. Uppsala universitet. 2007.
10

Vindkraft i framtiden. Elforsk rapport 08:17. 2008.
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Som typexempel har vindkraftverk på 2-3 MW på
land och 3-5 MW till havs använts.
Preliminära resultat visar att det finns teknisk
potential för ca 25 TWh på öppna ytor på land samt
betydligt mer vindkraft i skogsområden. För en del av
potentialen i skogsområden skulle investeringen bli
större än på öppna ytor. En orsak till det är att man
måste använda höga torn eftersom skogen skapar turbulens som ger sämre energiutbyte och högre påfrestningar på vindkraftverken. Detta kräver vindkraftverk
och fundament som är anpassade för betydligt högre
laster. Huruvida vinden är så bra i flacka skogsområden som MIUU-karteringen indikerar är dock inte
klargjort ännu. Ett flertal projektörer genomför nu
vindmätningar i skogsområden och det är för tidigt att
säga vad dessa visar.
Man kan konstatera att vindpotentialen i Sverige
är mycket stor och det är en fråga om politisk strategi
hur mycket vindkraft som byggs ut. Flera europeiska
länder har en vindelproduktion som motsvarar ca

5-20 % av elförbrukningen. För att Sverige skulle nå
upp till 10-20% av elförbrukningen skulle det krävas
en utbyggnad av 15-30 TWh vindkraft.

3.2

Teknisk utveckling

Vindkraftverken har utvecklats kraftigt de senaste
tio åren och gått från små gårdsverk på ca 250 kW
till stora maskiner på 2500 kW med en tornhöjd på
60-100 m och rotordiameter på 80-100 m. Ytterligare teknikutveckling med verk på upp till 8 MW
pågår men dagens genomsnittsverk ligger på 2-3 MW.
Vindkraftverk med växellåda är vanligast. Företaget
Enercon tillverkar vindkraftverk med direktdriven
ringgenerator utan växellåda och har en andel av 15 %
av världsmarknaden. Det har förekommit en hel del
problem med växellådor, men någon trend att helt
lämna denna teknik tycks inte finnas. Däremot utvecklas olika system med kombinationer t.ex. en hybrid med en mindre mångpolig ringgenerator kombinerad med en enkel enstegs växellåda, som utvecklas
av bl.a. finska WinWind.
Utvecklingen går mot lättare och starkare konstruktioner. Variabelt varvtal har stora fördelar eftersom kraften från vindbyar och turbulens då kan tas
upp av rotorns acceleration istället för att överföras till
huvudaxeln och belasta verket och växellådan. Tillverkare med asynkrona generatorer har därför börjat
utveckla vindkraftverken så att generatorn tillåter att
varvtalet varierar inom vissa gränser.
I Uppsala utvecklas vertikalaxlade vindkraftverk11.
Det mest påfallande är att den vertikalaxlade turbinen
kan absorbera vind från alla vindriktningar och därför
inte behöver giras mot vinden. Konstruktionen gör
det också möjligt att placera generatorn på marknivå,
vilket underlättar underhåll av generatorn samt möjliggör en slankare tornstruktur. Vindkraftverket har en
enkel struktur med få delar, vilket förväntas minska
underhållsbehovet. Dessutom förväntas denna typ av
vindkraftverk ge ifrån sig mindre buller än konventionella vindkraftverk.
Kostnaden för vindkraft per installerad MW har
generellt minskat i takt med att verken utvecklats och
blivit större. De senaste åren har dock priset stigit kraftigt. Det beror bl.a. på ökat pris på råvaror exempelvis
stål och koppar samt att den ökade efterfrågan på
vindkraftverk skapat flaskhalsar i produktionen.
För vindkraft till havs har kostnaderna ökat än mer
bl.a. på grund av den komplicerade projekteringsprocessen och höga kostnader för drift och underhåll.
11

Forskningsprojekt vid avdelningen för Elekticitetslära. Uppsala universitet.

När tekniken mognar och tillgängligheten ökar bör kostnaderna kunna minska. Därför är det viktigt att så fort
som möjligt skynda på teknikutvecklingen inom detta
område.
Vidareutveckling av övervakning och drift på distans via Internet kommer också att ge lägre driftskostnader både för havs- och landbaserade parker.

3.3

Tillståndsprocessen

Ett av de största hindren för vindkraftsutbyggnaden
är den långdragna tillståndsprocessen enligt Plan- och
bygglagen samt Miljöbalken. De två juridiska processerna är inte samordnade och otydliga regler för vem
som är sakägare ger överklaganden som kan försena
projekt med åratal. Respektive myndighets beslut kan
överklagas och instansordningen skiljer sig helt mellan
de olika lagstiftningarna.
Energimyndigheten skriver i sin rapport Planeringsmål för vindkraft 2020 att om målet ska uppnås måste
regelverket förenklas och handläggningstiderna förkortas jämfört med idag. Energimyndigheten föreslår
att vindkraft bör utgå ur bilagan till förordningen om
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som reglerar
anmälnings- och tillståndsplikt enligt Miljöbalken.
Vindkraft avviker från övriga verksamheter i förordningen eftersom verksamheten inte medför några
utsläpp. Prövning av tillåtlighet och lokalisering sker
genom Plan- och bygglagen.
Enligt 1§ 5 kap. Plan- och bygglagen kan kommunen kräva att detaljplan upprättas för vindkraftsparker. Det är dock oklart hur detta ska tolkas och
olika kommuner väljer olika vägar. Om detaljplan ska
anses vara obligatoriskt för vindkraftparker innebär
det att den ändring ifrån 10 MW till 25 MW som
medfört att många vindkraftparker som tidigare varit
tillståndspliktiga istället är anmälningspliktiga inte
kommer att ge någon genomslagskraft. Detaljplaneprocessen är minst lika tidskrävande som tillståndsprocessen enligt Miljöbalken.
Att införa detaljplan i ett område får dessutom
ytterligare konsekvenser som inte har med vindkraften
att göra exempelvis föreskrifter som försvårar djurhållning och jakt samt att det krävs bygglov också för
ekonomibyggnader för jordbruket. Det måste därför förtydligas om och när detaljplan ska krävas för
vindkraft. I PBL finns också en möjlighet att använda
områdesbestämmelser istället vilket kanske är mer
lämpligt för vindkraftsanläggningar.
Tillståndsprocessen för nödvändiga elledningar
kan också vara en begränsande faktor för ett vindkraftsprojekt. Det gäller såväl stamnätsledningar som

Med vindkraft i tankarna – Vindkraft i Sverige 2020

15

ledningar i regionnät, både på land och vid havslokalisering. Eventuella förändringar i tillståndsprocessen för
etablering av vindkraftsparker behöver således kompletteras med motsvarande förändringar beträffande
tillstånd för ledningar för att förkorta hela tillståndsprocessen.
Advokatbyrån Mannheimer & Swartling har tagit
fram en rad förslag på hur tillståndshanteringen skulle
kunna effektiviseras. Bland annat föreslås att vindkraft
ska utpekas som ett prioriterat intresse i förhållande
till andra riksintressen i likhet med totalförsvarets
riksintresse. Alternativet är att förstärka riksintresset
vindkraft genom att via 12 kap Miljöbalken förelägga
kommuner om att införliva riksintresseområden för
vindkraft i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Den enskilt viktigaste faktorn för produktionskostnaden per kWh är hur bra det blåser på den aktuella
platsen. Det är viktigt att kommuner och myndigheter får tillräcklig kunskap om vindkraft för att kunna
genomföra en god planering och få förståelse för detta

vid diskussion om lokalisering i tillståndsprocessen.
”Man kan inte anlägga en gruva där det inte finns någon fyndighet”. I Sverige får man lägre ersättning för
elen än i många andra Europeiska länder. Det betyder
att det är avgörande att det blir möjligt att bygga på de
bästa vindlägena för att en vindkraftsanläggning ska
bli lönsam. I dagsläget krävs det ofta en medelvind på
närmare 7 m/s för att ett projekt ska bli intressant.
Det är också viktigt hur vindkraftsärenden hanteras. I Danmark finns något som kallas ”Stjärnhöring”
och i Storbritannien finns motsvarande ”One-stopshop” för prövning av vindkraftsanläggningar,
se figur 1. Det betyder att det finns en prövningsmyndighet som samordnar prövningen enligt alla
lagrum och med alla remissinstanser och att det finns
möjlighet till en överprövning. Detta har snabbat upp
processen avsevärt och möjliggjort den snabba vindkraftsutbyggnaden i dessa länder. Dessa frågor behandlas just nu i Miljöprocessutredningen och måste ges
fortsatt hög prioritet.

En mycket snabbare tillståndsprocess – ”Stjärnhöring”
En samrådsprocess
(MKB)

Ett beslut som omfattar
Miljöbalken
Ellagen
PBL
Kontinentalsockellagen
Ledningsrätt
Hindermarkering
Sjömätning

En ansökan

Energimyndigheten
Försvarsmakten

En prövningsmyndighet

Kommunen				

Sjöfartsverket

Länsstyrelsen				

Läntmäteriet

Riksantikvarieämbetet			

Luftfartsstyrelsen

Fiskeriverket

Naturvårdsverket		

Figur 1. En samlad prövning. Källa: Vattenfall Power Consultant.
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m.m.

En överprövning

4. Nytt utbyggnadsmål
Ca 40 % av Sveriges energianvändning utgjordes
2005 av förnybar energi, främst från vattenkraft och
biobränsle. Sverige har redan en hög andel förnybar
energi. EU-kommissionen föreslår i Förnybarhetsdirektivet att Sverige ska uppnå en andel förnybar energi
på 49 %, eftersom Sverige har goda fysiska förutsättningar i form av biobränslen och vindresurser.
Målet för utbyggnad av förnybar el inom ramen
för elcertifikatsystemet är idag 17 TWh till år 2016.
Energimyndigheten anger i sin underlagsrapport till
Kontrollstation 2008 prognosen 8 TWh vindkraft.
Resterande energimängd d.v.s. 9 TWh kommer då att
utgöras av biokraftvärme och vattenkraft. Prognosen är
baserad på dagens elcertifikatsystem och andra styrmedel, prisantaganden för olika bränslen och elenergi och
en bedömd tillväxttakt i ekonomin.12 Med kvoterna
i dagens elcertifikatsystem uppnås endast ca 43 %
förnybar energi till 2020.

Energimyndigheten bedömer i rapporten Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020 att planeringsmålet för
vindkraft behöver höjas till 30 TWh. Med hänsyn till
svårigheter att bygga så mycket på land fram till 2020
föreslår Energimyndigheten ett mål om ungefär 20
TWh landbaserat och 10 TWh lokaliserat till vatten.
På elsidan är det inte troligt att det blir mer biobränslebaserad elproduktion och inte heller mer vattenkraft i förhållande till 2016. Detta innebär att den
ökade andelen förnybar el som behövs för att uppnå
målet på 49 % 2020 kommer från vindkraft.
För att uppnå förnybarhetsmålet på 49 % bedömer
utredaren att det finns behov av en ökning med 24
TWh vindkraft vilket skulle ge ett nytt utbyggnadsmål
på 25 TWh el från vindkraft 2020, se förslag i tabell 2.
Den fysiska potentialen för vindkraft är mycket
stor men en komplicerad tillståndsprocess med
tidskrävande överklaganden leder till att det inte är

12

ER 2007:27W. Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets
underlag till Kontrollstation 2008.

Tabell 2. Använd energi inkl. distributionsförluster 2005 (ET 2006:44) samt föreliggande utrednings förslag på Scenario
för år 2020.
Använd energi (TWh)

2005
Totalt

Oljor inkl. gasol och flygbränsle
Naturgas
Kol, koks & hyttgaser
Biobränsle, torv och avfall
Fjärrvärme inklusive förluster
Värmepumpar småhus
Elförbrukning inkl förluster
varav eldrivna transporter
SUMMA FÖRBRUKNING
Elanvändning per kraftslag
Kärnkraft (netto)
Vattenkraft
Vindkraft
Kraftvärme el
Summa el
Export av el
SUMMA Förnybart
Andel förnybart av summa förbrukning

Förnybart

133
7
17
66
55

62
31

147
3
425
69
66
1
12
148
-1

66
1
9

Scenario 2020
Totalt
Förnybart
114
15
15
76
58
15
169
12
462

69
35
15

77
68
25
24
194
-25

68
25
14

169
39,8 %

226
48,9 %
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sannolikt att 25 TWh kan byggas på land till 2020.
De havsbaserade parkerna är ofta upp till 10 gånger
större än de landbaserade och utbyggnaden kan således
gå snabbare till havs. Det är realistiskt att 15 TWh
vindkraft kan uppföras på land och 10 TWh till havs.
Det finns redan idag nio olika projekt under prövning till havs med en sammanlagd elproduktionsförmåga på ca 10 TWh:
Projekt			
Klocktärnan		
Finngrunden		
Stora Middelgrund
Storgrundet		
Taggen			
Trolleboda		
Summa		

TWh
1,6
2,1
3,0
0,8
1,0
0,5
9,0

Dessutom har Krigers Flak 2,1 TWh, Utgrunden II
0,3 TWh och Skottarevet 0,5 TWh, sammanlagt 2,9
TWh redan fått tillstånd. Utöver dessa åtta projekt
finns ytterligare fyra–fem projekt under utveckling.
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På land planeras idag ett tjugotal stora projekt
(över 20 MW) med driftstart 2009-2011 med en beräknad total produktion på ca 4,5 TWh varav knappt
1 TWh är under byggnad. Dessutom projekteras och
byggs en mängd mindre projekt som inte finns med
i någon statistik. Att uppnå tre gånger så stor produktion, 15 TWh, till 2020 bedöms således inte vara
något problem rent tekniskt.
En utbyggnad av ytterligare 24 TWh vindkraft kräver ca 5 300 MW installerad effekt på land och 3 000
MW till havs. I ett scenario där utbyggnaden på land
sker med 3 MW-verk och till havs med 5 MW-verk
motsvarar det 1 750 vindkraftverk på land och 500 till
havs, totalt ca 2250 vindkraftverk. För att klara detta
till 2020 måste det byggas i genomsnitt 640 MW per
år i Sverige. Med tanke på att flera EU-länder idag
bygger ca 2 000 MW årligen tycks detta helt rimligt.
Hur stor andel som är förnybart är beräknat som
”använd energi från förnybara energikällor dividerat
med inhemsk energiförbrukning inkl. förluster” enligt
EU:s direktiv.
Det produceras olika mycket vattenkraft varje år

beroende på om det är mycket eller lite nederbörd (s.k.
våtår eller torrår). Mängden i tabell 2 utgör ett normaliserat värde för ett genomsnittsår.
Kärnkraften har stora energiförluster vid produktionen, de räknas inte med här utan mängden i tabell
2 avser nettoproduktion. I Energimyndighetens prognos i Kontrollstation 2008 antas kärnkraftverken ha
en livslängd på 60 år, räknat från varje reaktors startår,
för att därefter stängas av. Eftersom energiprognosen
endast sträcker sig till år 2020 sker det ingen utfasning av kärnkraften under perioden. I föreliggande
utrednings förslag ökar snarare kärnkraften genom att
planerade effektökningar i befintliga verk genomförs.
Värmepumpar i småhus bedöms enligt Svensk
Energi öka från 10 TWh 2005 till 15-20 TWh 202013
(finns inte med i Energimyndighetens statistik).
Naturgas ökar kraftigt på grund av planerade anläggningar i södra Sverige.
Den ökade efterfrågan på el för transporter finns
inte med i Energimyndighetens tidigare långsiktsprognos. Scenario 2020 i tabell 2 innehåller en ökning av
elförbrukningen för transporter med 9 TWh (laddhybrider och järnväg) och en minskning av oljebaserade
bränslen. Användningen av biodrivmedel bedöms
liksom i Energimyndighetens prognos öka till 8 TWh.
Eftersom den totala bränsleförbrukningen minskar
i detta Scenario räcker 8 TWh nästan för att uppnå
EU:s mål om 10 % förnybart drivmedel. Utsläppsfri
el från vindkraft för drift av elbilar bör också kunna
räknas in som förnybart drivmedel och då är det inga
som helst problem att uppnå målet.
Ökad efterfrågan på främst järn- och stålprodukter
gör det sannolikt att den elintensiva industrin kommer
att öka sitt elbehov. Även elförbrukning för drift av
värmepumpar kommer att öka och tillsammans med
en normal tillväxt bedöms elförbrukningen öka med
totalt 22 TWh i detta Scenario.

13 Vad innebär EU:s förnybarhetsmål på 20% år 2020 för Sverige och Europa.
Maria Sunér Flemming. Svensk Energi. 2007.

4.1	Ren el ny exportindustri
Trots den ökade efterfrågan på el kommer ca 25 TWh
att kunna exporteras. Eftersom vindkraft och annan
förnybar energi också byggs ut i övriga nordiska länder
måste el kunna exporteras till kontinenten och ersätta
kolkraft i exempelvis Tyskland och Polen.
Med de planer som nu tas fram i samtliga nordiska
länder kan den totala vindkraftproduktionen i den
nordiska elbalansen 2020 bli uppemot 60 TWh. Detta
innebär att tillsammans med annan ny elproduktionskapacitet som planeras, kärnkraft i Finland, gaskraft
i Norge samt uppgradering av befintliga kärnkraftanläggningar i Sverige så kommer den nordiska kraftbalansen att bli mycket stark. Den mesta kolkondensen i
Norden kommer att fasas ut.
Att bygga ut elförbindelserna med Europa blir
mycket viktigt och kommer att löna sig eftersom elpriset sannolikt fortsatt kommer att vara högre i Europa än i Norden. Norden kommer att kunna exportera
koldioxidfri el. En ny förbindelse till kontinenten – inklusive nödvändiga förstärkningar i stamnäten – med
en kapacitet om 5 TWh bedöms kosta 5 miljarder kr.
Det ger en kostnad på ca 5-10 öre/kWh överförd el.
Om man beaktar att laddhybridbilen kommer att
introduceras i hela Europa finns det också en möjlighet att exportera större mängder koldioxidfri el för
fordonsdrift från Sverige. I Tyskland förbrukas t.ex.
280 TWh bensin per år och i hela EU25 förbrukas
1290 TWh bensin per år (IEA 2007). Marknaden för
förnybar el som kan ersätta fordonsbränsle är således
enorm om det blir möjligt för Sverige att exportera
mer el till Europa.
På längre sikt kommer de befintliga kärnkraftverken att bli föråldrade och behöva avvecklas. Då finns
redan en produktion av el från vindkraft som kan
ersätta dessa. 25 TWh motsvarar 36 % av dagens konsumtion av el från kärnkraft. På ännu längre sikt kan
det bli möjligt att även få bygga ny kärnkraft i Sverige.
Ett annat användningsområde för el på längre sikt
är produktion av vätgas för drift av transporter. Tunga
lastbilar och bussar kan knappast drivas direkt med el,
men däremot med vätgas som produceras med hjälp
av vindkraftsel.
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5. Ett utökat stödsystem för förnybar el
Det höga målet för Sverige på 49 % förnybar energi
kommer att ställa krav på omfattande investeringar i
nya anläggningar. För att stödja en så kraftigt utökad
produktion av ny förnybar energi är det viktigt att
styrmedlen och tillståndsprocesserna effektiviseras.
När det gäller ny elproduktion finns det idag i
princip två olika stödmodeller:
Feed in som innebär att staten fastställer stödnivån
och marknaden bestämmer investeringsomfattningen
och därmed den totala kostnaden för stödet.
Certifikat som innebär att staten bestämmer hur
mycket som ska investeras medan marknaden bestämmer
priset på certifikaten och därmed den totala kostnaden
för stödet. För att en certifikatmodell ska fungera förutsätts att all produktion får ett certifikat per producerad
MWh. Skulle man differentiera antalet certifikat för
olika produktionsslag bortfaller möjligheten för staten
att bestämma volymen och staten måste dessutom ta
ställning hur differentieringen ska utformas (d.v.s. bedöma kostnaden för olika produktionsalternativ).
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5.1

Certifikatsystemet för förnybar el

I Sverige använder vi för närvarande ett certifikatsystem.14 Det svenska elcertifikatsystemet har bidragit
positivt till att utbyggnaden av ny förnybar el har
kommit till stånd på ett kostnadseffektivt sätt. De
första åren har utbyggnaden skett genombränslebyten i
befintliga biobränsleanläggningar, en del nya biokraftvärmeverk, utbyggnader i befintliga vattenkraftverk
och endast en mindre del vindkraft.
Det är elcertifikatsystemet som ger ekonomiska
förutsättningar för utbyggnaden av förnybara energikällor i Sverige. Det svenska certifikatsystemet har
utformats så att 17 TWh ny förnybar el, jämfört med
2003, ska byggas till 2016.
För att uppnå detta har en kvotnivå bestämts i
lagen om elcertifikat. Denna nivå uppgår till 17,9 %
år 2010 för att därefter minska. Att kvotnivån sänks
2011 och därefter fortsätter att sjunka till 2030 beror
14

Lag om elcertifikat (SFS 2003:113).

på att de som investerar i ny förnybar el får elcertifikat
enbart under 15 år och att målet 2016 är 17 TWh.
Av de 17 TWh ny förnybar el beräknas ca 9 TWh
utgöras av biokraftvärme och vattenkraft. Resterande
energimängd d.v.s. 8 TWh kommer då att utgöras av
vindkraft.

kostnaderna som har möjlighet att öka och minska
efter behov) varför elpriset kommer att bestämmas
av hur stor den rörliga kostnaden för att producera
kolkondensel blir. I ett längre perspektiv kan naturgaseldade kombicykelanläggningar som körs i ”kondensdrift” (gaskombi) bli marginalprissättande.16

5.2

5.2.2 Transportkostnader på elmarknaden

Elprisets utveckling

Man kan tänka sig att elpriset skulle kunna stiga till
sådana nivåer att förnybar energi blir ekonomiskt lönsam utan stödsystem. Frågan om detta är troligt inom
en nära framtid belyses i nedanstående avsnitt.

5.2.1 EU:s inre elmarknad
EU arbetar aktivt för att utvidga och effektivisera elmarknaden med målet att åstadkomma en gemensam
konkurrensutsatt effektiv elmarknad i hela Europa.
I Norden har vi kommit långt med vår regionala elmarknad som har en marknadsplats som är den nordiska elbörsen NordPool. Denna nordiska marknad är
förbunden med kontinenten via kablar till Tyskland
och Polen samt med kablar till Ryssland. Inom övriga
Europa växer också regionala elmarknader fram. Målet
är att sammanlänka dessa regionala marknader så att
en gemensam konkurrensutsatt elmarknad bildas.
På en konkurrensutsatt elmarknad fastställs elpriset
som en funktion av utbud och efterfrågan. Elpriset
kommer då att spegla den kortsiktiga marginalkostnaden i systemet. Marknadspriset som fastställs varje
timme, det s.k. spotpriset, redovisas kontinuerligt för
marknadens alla aktörer. Det är mycket viktigt för att
skapa förtroende för priset att det är transperent och
att alla aktörer har tillgång till relevant information.
Både producenter och kunder använder marknadspriset för att vidta åtgärder.
Som ett komplement till spotmarknaden finns ett
omfattande finansiellt marknadssystem. Dessa marknadsplatser, som finns hos NordPool m.fl. används av
marknadens aktörer för att säkra sina elpriser. Producenterna använder finansiella kontrakt för att säkra sig mot
våtår15 och konsumenterna för att säkra sig mot torrår.
Finansiella kontrakt finns för kortare och längre perioder.
Gemensamt för de finansiella kontrakten är att de avräknas mot spotpriset och att aktören därmed antingen kan
sälja eller köpa fysiska kontrakt på spotmarknaden.
Under överskådlig framtid kommer el från kolkondens i Tyskland, Danmark och Finland att vara
marginalprissättande på den europeiska elmarknaden
(eftersom det är den teknik med de högsta rörliga
15 Våtår och torrår används för att beskriva år med stor respektive liten nederbörd vilket påverkar tillgången på vattenkraft och därmed elpriset.

Transportkostnaderna på elmarknaden betalas normalt
via nätavgiften. Elnäten ägs av staten via Svenska Kraftnät (stamnätet), de större kraftbolagen (regionnätet) och
lokala nätbolag (lokalnätet). Näten är avgränsade i s.k.
naturliga monopol vilket innebär att endast en nätägare
har rätt att transportera el inom sitt geografiska område.
Det är bara när det uppstår överföringsbegränsningar på
nätet som det blir en viss kostnad för transport på den
konkurrensutsatta elmarknaden.
Denna kostnad uppstår som en prisdifferens mellan
olika prisområden. Överföringen mellan olika regionala
elmarknader är ibland inte tillräckligt stor för att alltid
kunna utjämna elpriset mellan de olika regionala marknaderna. Om elpriserna ofta är olika mellan två områden ger detta incitament till att bygga ut förbindelsen
eller till att bygga mer produktion i högprisområdet.
I Norden har vi en mycket stor andel vattenkraft
varför elpriset i Norden kommer att variera mellan
våtår och torrår. Under normalår kommer dock kolkondenskraften att bestämma priset på spotmarknaden.
Under torrår kan priserna på spotmarknaden komma
upp i kostnader för att producera el i oljekondensverk
och under våtår ner till de för kraftvärmeverk.
Inom Norden är transmissionsförbindelserna ganska väl utbyggda men det pågår en diskussion att öka
överföringsförmågan mellan vissa områden, inte minst
beroende på förväntade utbyggnader av vindkraft i
norra Sverige och norra Norge.

5.2.3 Klimatkostnader för elproduktionen
Inom EU introducerades ett handelssystem för utsläppsrätter (ETS) 2005. Redan tidigare har kostnader
för svavel- kväveutsläpp samt kostnader för kärnavfall
lagts på produktionskostnaderna för respektive kraftslag.
Med de mål för att minska koldioxidutsläppen i
Europa som EU har fastlagt kan man förvänta sig priser på utsläppsrätter på drygt 20 /ton vilket i sin tur
leder till elpriser på drygt 40 öre/kWh. Att elpriserna
påverkas direkt av priserna på utsläppsrätter beror på
kolkondens förväntas ligga på marginalen under lång
tid framöver.
16

Energimyndigheten. Miljövärdering av el. Marginalel och medelel. 2007.
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5.2.4 Prognos för elpriset på den nordiska
elmarknaden
Inom en tioårsperiod kommer utbyggnaden av produktionsenheter på den nordiska elmarknaden att bli
betydligt större än den förväntade ökningen av elförbrukningen under samma period. Det är framförallt
utbyggnad av förnybar el och kärnkraft som utgör de
större bidragen till ökat utbud på elmarknaden.
Ett ökat utbud kommer att sätta press nedåt på
elpriserna. Samtidigt kommer ökade kostnader för
utsläppsrätter att pressa elpriserna uppåt. Sammanfattningsvis kommer detta att leda till att elpriserna på den
nordiska elmarknaden förväntas ligga på ca 40 öre/kWh
vilket innebär att investeringar i förnybar elproduktion
som t.ex. vindkraft behöver ett fortsatt stöd.

5.3

Utveckling av certifikatmodellen

5.3.1 Ökat utbyggnadsmål
i certifikatsystemet
Ett sätt att öka investeringarna i ny förnybar elproduktion, speciellt vindkraft, är att frysa kvotnivån från
2010 på ca 18 %. Detta skulle leda till att systemet
styr mot en förnybar elproduktion på 25 TWh 2020
för att sedan fortsätta att öka till 31 TWh 2025. Då

blir inte kostnaden för elkunderna högre med tiden (men inte heller lägre som den skulle blivit om
kvotnivån sänks efter 2010), se figur 2 och 3. Om den
kvotpliktiga elförbrukningen ökar kraftigt kan kvotplikten frysas vid en lägre nivå, ca 16-17 %.
Kostnaden för havsbaserad vindkraft är fortfarande
mycket högre än landbaserad vindkraft och övriga
energikällor i certifikatsystemet. Havsbaserad vindkraft
är dock billigare än mer omogna förnybara tekniker
som vågkraft, solkraft och biokondens.
Ett alternativ är att lyfta ut havsbaserad vindkraft
från certifikatsystemet och istället ge detta kraftslag
ett eget utvecklingsstöd. Det skulle då räcka att frysa
kvoterna enligt ovan för att nå 15 TWh vindkraft på
land till 2020 inom ramen för elcertifikatsystemet
(25 TWh totalt minus ca 10 TWh annan energi).

5.3.2 Utökad internationell
handel med certifikat
Eftersom kraven på åtgärder för att minska utsläppen
av växthusgaser ökar kraftigt så behövs kostnadseffektiva styrmedel över nationsgränser för att uppnå ambitiösa målsättningar. Det europeiska handelssystemet
för utsläppsrätter är ett bra exempel på detta.
Även om certifikatmodellen i Sverige visat sig vara

Figur 2. Kvotplikt enligt dagens regelsystem (blå) respektive med fryst kvotnivå (röd).
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mycket effektiv när det gäller att få till stånd investeringar i ny förnybar el finns det anledning att utveckla
modellen. Det viktigaste är att utvidga marknadsområdet. En norsk-svensk certifikatmarknad är därför
mycket önskvärd. Allra bäst vore att utveckla modellen
till att omfatta i första hand Norden och på sikt hela
EU precis på samma sätt som gäller för handel med
utsläppsrätter.
EU kommissionen har tagit initiativ till att tillåta
viss handel över gränserna. Förslaget är dock alltför
stelbent och måste förändras så att det på sikt blir möjligt att utveckla regionala certifikatmodeller. I Norge
har man återupptagit tankar på att skapa en gemensam
norsk-svensk certifikatmarknad. Det skulle förbättra
stödsystemet på ett mycket positivt sätt. Även i Finland pågår en diskussion om en certifikatmodell.
Fördelen med en internationell handel med certifikat är att det inte behövs några fysiska förbindelser
för att köpa och sälja certifikat vilket det behövs när
det gäller handel med el. Genom en utökad certifikathandel kommer mer och mer av utbyggnaden av
ny vindkraft att ske där vindförhållanden är som bäst
och inte där stödsystemet ger mest intäkter som i ett
feed-in system.
Genom marknaderna för elcertifikat och utsläpps-

rätter kommer politikerna att kunna bestämma både
utbyggnaden av ny förnybar el och minskningen av
koldioxidutsläppen.
Ett problem är att kvotplikten i Sverige flyttats
till elhandlarna och att kostnaden för att köpa certifikat har bakats in i elpriset. Detta har medfört att
elhandlarna i sin prisriskbedömning även måste beakta
prisriskerna på elcertifikat trots att dessa inte handlas på ett lika effektivt sätt som elen. Producenterna
kan spara sina certifikat och det finns inget krav på
momentan balans i utbud och efterfrågan som det
finns på elmarknaden. En utökad marknad ger bättre
förutsättningar för effektiv prisbildning. En önskvärd
utveckling är dessutom att terminsmarknader för
elcertifikat utvecklas i likhet med den normala elmarknaden.

5.4

Stödsystem för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är fortfarande i en intensiv utvecklingsfas och kostar ca 84 öre/kWh vilket är 60 %
mer per kWh än landbaserad vindkraft, se bilaga 1.
Kostnaden för anslutning av havsbaserad vindkraft är
mycket högre och tillgängligheten av befintlig havsbaserad vindkraft har visat sig betydligt lägre än för vindkraft på land. Däremot är vindförhållandena betydligt

Figur 3. Produktion av ny förnybar el med dagens regelsystem (blå) respektive med fryst kvotnivå (röd).
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bättre till havs och tillståndsprocesserna kan förmodligen förenklas. Det finns mycket goda förutsättningar
för att teknikutvecklingen av havsbaserad vindkraft på
lång sikt kommer att innebära att havsbaserad vindkraft blir mycket konkurrenskraftig.
Att enbart bygga vindkraft på land för att uppnå
målet 25 TWh redan till 2020 kommer att bli mycket
svårt. Därför behövs en utbyggnad av vindkraft till havs.
Även EWEA (European Wind Energy Association)
bedömer att det kommer bli nödvändigt att bygga ca
10-20 % av den vindkraft som krävs för att uppnå
målet 20 % förnybar energi till havs. Av EU:s 27 medlemsländer är det 5-10 som kan bygga ut i havet och
5 av dessa kommer att stå för uppåt 90 %, däribland
Sverige. De andra är Danmark, Tyskland, Holland
och UK. Sverige har här en unik chans att bli världsledande inom en ny teknik.
Diskussioner förs redan i länder som Tyskland,
Danmark och Norge om hur teknikutvecklingen
ska stimuleras för havsbaserad vindkraft. Sverige bör
därför ta initiativ till att samordna stöd till havsbaserad
vindkraft bland de länder som visar intresse för detta
alternativ.
Havsbaserad vindkraft kommer huvudsakligen att
matas in på stamnätet i södra Sverige eller på förbindelser mellan Sverige och kontinenten. Detta är en
fördel ur transmissionsnätets synpunkt.
Ett renodlat feed-in system kan man givetvis använda men då måste politikerna bestämma stödnivån
vilket inte är önskvärt.
En annan modell som diskuteras är att ge havsbaserad vindkraft mer än ett certifikat för varje producerad
MWh. En sådan modell innebär dock att certifikatsystemets fördelar bortfaller. Någon (politikerna) måste
bestämma hur många certifikat/MWh som ska ges till
havsbaserad vindkraft. Dessutom garanteras inte hur
stor energivolym som kommer att produceras utan enbart hur många certifikat som kommer att krävas för
att uppfylla kvotkravet. Det blir alltså inte marknaden
som avgör kostnaden som i en renodlad certifikatmodell där ett certifikat motsvarar en MWh.
Det som skulle kunna leda till en kostnadseffektiv
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teknikutveckling av havsbaserad vindkraft är en riktad
konkurrensupphandling av en given mängd energi eller effekt. I Danmark använder man en upphandlingsmodell som innebär anbud på specifika projekt.
I Sverige bör en myndighet ges i uppdrag att i stället begära in bindande anbud på utbyggnad av en viss
mängd energi. Anbudsgivarna får därmed offerera sina
redan framtagna projekt. Myndigheten begär in anbud
i lämplig takt så att den sammanlagda utbyggnaden
uppgår till på sammanlagt ca 10 TWh till 2020.
Tiden mellan att anbudsgivaren lämnar anbud
och att utbyggnaden kan vara genomförd måste vara
tillräckligt lång. Helst bör myndigheten redan från
början ange i vika steg som anbuden kommer att tas
in.
Anbudsgivaren anger till myndigheten vilket stöd
man är villig att acceptera för att ta på sig ett bindande ansvar för att investera i projektet och därefter
sälja elproduktionen på elmarknaden. Stödet kan avse
investeringsstöd och eller årliga driftbidrag. Myndigheten väljer den anbudsgivare som lägger lägst bud.
En variant på denna upphandlingsmodell skulle
kunna vara att myndigheten i stället begär in anbud
på hur många certifikat per MWh en investerare
vill ha för att garantera en utbyggnad. Då bortfaller
visserligen kopplingen ett certifikat en MWh men å
andra sidan ökar likviditeten på certifikatmarknaden
väsentligt. En sådan modell diskuteras i Norge. En
sådan variant skulle kunna användas om en gemensam
nordisk certifikatmarknad skapas.
Kostnaden för stödet till havsbaserad vindkraft kan
fastställas som en nätavgift för de nätkunder som i dag
omfattas av elleverantörernas kvotplikt. Om havsbaserad vindkraft kostar 40 öre/kWh mer än vad elpriset
förväntas bli kommer stödet för 10 TWh att kosta
drygt 3 öre/kWh för de kvotpliktiga kunderna.
Det bör utredas hur en väl fungerande upphandling ska konstrueras. Det finns många aspekter som
måste analyseras och det borde vara intressant att
samordna en sådan modell med andra länder för att
ytterligare kostnadseffektivisera den nödvändiga teknikutvecklingen av havsbaserad vindkraft.
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6. Kraftnätet
En kraftig utbyggnad av vindkraft ställer krav på det
svenska stamnätets överföringsförmåga och förutsättningarna för anslutning samt kräver att det finns
tillräckligt mycket reglerkraft.
Det svenska stamnätet byggdes ut som ett produktionsnät för att överföra vattenkraft från Norrland till
syd- och Mellansverige. Sedan förstärktes stamnätet
när kärnkraften byggdes ut på fyra platser i södra Sverige. I dag produceras hälften av all el i Sverige på tre
ställen, Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Historiskt
sett kan man säga att stamnätet är ett produktionsnät
medan regional- och distributionsnäten fungerar som
länkar ut till konsumenterna.
Vad som nu behövs är en helt ny typ av nät, produktionsnät på regionnätnivå, för att sammanbinda
stora vindkraftparker med stamnätet. Dessa produktionsnät ska inte ansluta kunder utan enbart byggas
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för att på ett effektivt sätt möjliggöra den mycket
omfattande vindkraftutbyggnad som planeras. Regelverket för denna nya typ av produktionsnät måste anpassas så att vindkraftutbygganden kan effektiviseras.
Mindre vindkraftparker och enstaka vindkraftverk kan
givetvis fortsättningsvis anslutas till befintliga distributionsnät och eller regionnät.
Kraftnäten måste ha tillräcklig kapacitet för att
det ska vara möjligt att ansluta och överföra önskad
mängd el. Dessutom måste det finnas tillräckligt
mycket så kallad reglerkraft. Vindkraftverken producerar el när det blåser. Blåser det inte tillräckligt eller alldeles för mycket står verken stilla. Produktionen måste
därför på kort sikt kunna regleras med annan typ av
elproduktion. I Sverige och Norden har vi en mycket
stor andel vattenkraft som är perfekt att använda för
att reglera elproduktionen. När behovet minskar eller

när det blåser bra sparas vattnet i magasinen och när
efterfrågan ökar eller vinden mojnar släpper man på
mer vatten genom kraftverken.
I dagsläget bedömer Svenska Kraftnät att det går att
hantera 4 000 MW, vindkraft vilket motsvarar ca 10
TWh vindkraftsel, och troligtvis något mer men det
beror på vad som händer i våra grannländer och i övriga
Europa. Det finns ett tak för hur mycket vindkraft den
nordiska vattenkraften kan reglera men det taket är inte
känt idag. Frågan om reglerbehov är också mycket beroende på spridningen geografiskt av vindkraften. Ju mer
vindkraften sprids ut över landet, desto större chans att
det blåser någonstans i systemet och därmed blir reglerbehovet mindre. Detta innebär också att svensk och norsk
vattenkraft kommer att få en mycket stor betydelse för att
reglera in all ny vindkraft på marknadsmässiga villkor.
Ökar utbyggnaden ytterligare mot 20–30 TWh
når man en punkt då stamnätets kapacitet behöver
förstärkas. Byggs vindkraft ut norr om överföringssnitt 2 (Mellansverige) kommer antalet timmar öka
då överföringsgränsen nås. Detta leder i sin tur till
att SvK får ökade kostnader för motköp av produktion. Så småningom blir det mer ekonomiskt lönsamt
att förstärka nätet. I dag överförs ca 30 TWh per år
genom snitt 2. SvK genomför två relevanta studier i
detta sammanhang som beräknas bli klara under 2008.
En som fokuserar på snitt 2 och den andra på Sydsverige. I båda studierna analyseras den tillkommande
vindkraftens konsekvenser för nätet.
Vilken kostnad en förstärkning av stamnätet skulle
innebära kräver en djupare analys. Om det blir frågan
om att förstärka överföringsförmågan i stamnätet kan en
indikation vara att en ny 400 kV luftledning kostar ca
3 Mkr per km. Ett alternativ på långa sträckor kan vara
att bygga HVDC (som kraftledning eller nedgrävd kabel).
Investeringar som syftar till generell höjning av överföringsförmågan (exempelvis från Norrland till Mellansverige) står Svenska Kraftnät för. Alla stamnätskunderna kommer därigenom att få bidra till investeringens
årskostnader genom sina nätavgifter. Investeringar som
är direkt föranledda av en nyanslutning av produktion
och som inte ger andra fördelar för stamnätet bekostas
av den anslutande parten. Det förekommer också att
investeringen för en nyanslutning ger andra fördelar för
stamnätet och därmed kommer andra kunder till godo.
I dessa fall behöver den nya produktionsanläggningen
bekosta endast en del av nätinvesteringen. I Nätanslutningsutredningen17 föreslår man en elnätinvesteringsfond som innebär en kollektivisering av nätförstärk17

ningskostnaderna på alla konsumenter för de projekt
som beviljas av fonden.
Detta sammantaget innebär att svensk och norsk
vattenkraft kommer att få en mycket stor betydelse
för att reglera in all ny vindkraft på marknadsmässiga
villkor. Det finns redan idag stora reglerresurser i norra
Sverige. När stamnätet förstärks bör SvK också ta hänsyn till möjligheten att dessutom överföra mer vattenkrafteffekt för att tillgodose ett utökat reglerbehov i
södra Sverige och på kontinenten.
Energimyndigheten konstaterar i sin rapport Nytt
planeringsmål för vindkraften år 2020 att dilemmat
för vindkraft är att nätet i vissa fall inte hinner byggas
ut eftersom det inte är känt var vindkraft kommer att
byggas, vilket i sig gör att vindkraften inte kan byggas
ut. Att bygga en ny stamnätsledning tar tid. Från det
att investeringsbeslut tas till dess att ledningen står
färdig tar det minst fem år, ofta längre. Huvuddelen
av tidsåtgången ligger i tillståndsprocessen. Utebliven
utbyggnad av stamnätet till följd av långa tillståndsprocesser kan således vara en begränsande faktor för
hur snabbt vindkraften kan byggas ut. För att underlätta SvK:s arbete med stamnätsutbyggnad behöver
planeringsmålet därför fördelas över landet.
Föreliggande utrednings Scenario för 2020 ger
möjligheter till en betydande export av el till övriga
nordiska länder och till kontinenten för att ersätta
kolkraft. Förstärkta elförbindelser till kontinenten kan
bli lönsamt eftersom elpriset är högre i Europa än i
Norden. Utbyggnad av elförbindelserna måste starta
omgående och vilka styrmedel och strukturer som
krävs för detta måste utredas snarast.

6.1

Elbilar som reglerresurs

Ett större antal laddhybridbilar och elbilar i Sverige
skulle kunna fungera som en reglerresurs, dels genom
att laddningen av bilarna styrs intelligent så att det lönar sig att ladda när belastningen på nätet är som lägst,
dels genom att bilarnas alla batterier uppkopplade till
nätet kan fungera som ett energilager.
För att möjliggöra en optimal styrning av laddningen bör man inkludera vissa tekniska funktioner
från början. Laddhybriderna skulle kunna styras så att
laddning avbryts för kortade eller längre perioder om:
1) Elpriserna är höga
2) Det finns risk för effektbrist (kalla vinterdagar)
3) Nätet (lokalnätet) inte räcker till för att överföra
elen.

SOU 2008:13. Bättre kontakt via nätet-om anslutning av förnybar elproduktion.
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Avtalsmässigt bör detta skötas genom marknaden.
Alternativt kan Svenska Kraftnät skriva avtal direkt
med laddhybridägarna eller via elhandlare/balansansvariga. Det är viktigt att få med denna aspekt tidigt
i arbetet så att de tekniska systemen (laddare och
hybridbil) anpassas för dessa behov. Kostnaden blir
då mycket lägre än om önskemålen kommer in i ett
senare skede.
Belastningen på elnätet är som störst kvällstid mellan ca kl. 17–19, med maximal belastning kalla vinterdagar. Om man kan styra laddningen av elbilen till
efter kl. 19.00 med exempelvis differentierad pristaxa,
så att det blir billigare att ladda vid låg belastning, är
mycket vunnet, se figur 4.
Man skulle också kunna tänka sig att ett större
antal batteridrivna bilar uppkopplade till elnätet
skulle kunna utgöra ett energilager som kan användas
för reglering. En bil med ett batteri som har 5 mils
räckvidd lagrar 10 kWh energi när det är fullt. Samtliga 4,3 miljoner personbilar ger således en teoretisk
lagringskapacitet på 43 GWh. Eftersom inte samtliga
bilar kommer att bytas ut till laddhybrider och alla
inte kommer att vara fulladdade samtidigt kommer
dock den verkliga lagringskapaciteten att vara betydligt
mindre.

Figur 4. Effektbehov vid olika tider på dygnet. Källa: Vattenfall.
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7. Vindindustri i Sverige
En kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige skapar
nya arbetstillfällen och ett stort investeringsbehov. Om
det dessutom etableras tillverkare av vindkraftverk i
Sverige kan vindkraftsbranschen bli en stor industri i
Sverige.

Det finns ännu inte någon etablerad tillverkare av
kompletta större vindkraftverk i Sverige. Oavsett detta
så skapar en kraftig utbyggnad av vindkraften nya
arbetstillfällen. Vindkraftverken ska projekteras, säljas,
transporteras och sättas upp. Därefter krävs regelbunden service och underhåll. De flesta utländska leverantörer etablerar en serviceorganisation på plats och
anlitar och utbildar personal lokalt.
Ca 21 000 personer arbetar i vindkraftsbranschen i
Danmark18. Om man antar att hälften av dessa arbetar
med vindkraftstillverkning (enbart på Vestas arbetar
exempelvis 7 000) återstår 10 500 som kan antas
arbeta med annat än vindkraftstillverkning.

Antalet anställda som behövs för att projektera
och serva vindkraftverken bör stå i relation till antalet vindkraftverk snarare än antalet MW. Eftersom
vindkraftverken ökat markant i storlek de senaste åren
krävs färre vindkraftverk för samma elproduktion.
Vindkraftverken byggs dessutom i större parker vilket
blir mer tidseffektivt.
2007 fanns 5 267 vindkraftverk i Danmark med
en total effekt på 3 135 MW som 2006 producerade
ca 6 100 GWh19. 10 500 anställda på 5 267 vindkraftverk ger i genomsnitt 1,9 anställda per vindkraftverk
(exklusive tillverkning).
En utbyggnad av 25 TWh vindkraft kräver ca
5 300 MW installerad effekt på land och 3 000 MW
till havs. I ett scenario där utbyggnaden på land
sker med 3 MW-verk och till havs med 5 MW-verk
motsvarar det 1 750 vindkraftverk på land och 500 till
havs, totalt ca 2 250 vindkraftverk. Det skulle således
motsvara mera än 4 000 arbetstillfällen per år fram
till 2020 d.v.s. mer än totalt 50 000 årsarbeten under
utbyggnadsperioden. Detta är dock en mycket grov

18

19

7.1
Projektering, byggande,
drift och service

Vindmölleindustrien. Undersökning 2007. www.windpower.org

Vindmölleindustrien. www.windpower.org
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uppskattning som måste utredas vidare. Om en större
del av tillverkningen i framtiden sker i Sverige kan det
röra sig om betydligt fler arbetstillfällen.

7.2

Tillverkning av vindkraftverk i Sverige

Om vindkraften byggs ut i snabb takt kommer det att
finnas förutsättningar för tillverkning av vindkraftverk
och komponenter i Sverige.
Svenska företag som ABB och SKF är betydande
underleverantörer till vindkraftsindustrin men de ledande vindkraftstillverkarna i Europa finns i Danmark
och Tyskland. Vindkraft är den förnybara energikälla
som byggs ut snabbast i världen och det råder i dagsläget brist på vindkraftverk och ingående komponenter
på världsmarknaden. En kritisk faktor för utbyggnaden i Sverige har därmed blivit tillgången på vindkraftverk. En inhemsk produktion skulle ge Sverige
både en ny industri med nya arbetstillfällen och exportmöjligheter samt lokal tillgång till vindkraftverk.
I dagsläget är det dock stor brist på komponenter på
marknaden vilket utgör den största flaskhalsen, även
för en eventuell Svensk tillverkning.
I Sverige finns företaget DynaWind AB som ingår
i Morphic-koncernen. Företaget tillverkar torn i Filipstad och Kristinehamn och genom ett exklusivt licensavtal med finländska WinWinD erbjuder DynaWind
vindkraftverk om 1 och 3 MW. Därutöver pågår även
utveckling av mindre vindkraftverk för i första hand
bruk tillsammans med Morphics bränslecellsdrivna
energikonverterare.

7.3

Kapitalbehov

En utbyggnad av ytterligare 24 TWh vindkraft, 14
TWh på land och 10 TWh till havs, kräver ca 5 300
MW installerad effekt på land och 3 000 MW till
havs.

Den beräknade kostnaden för utbyggnaden baserade på Elforsks senaste siffror20 är ca:
Landbaserad = 13,5 MSEK/MW vilket ger totalt
ca 71 miljarder SEK.
Havsbaserad = 22,5 MSEK/MW vilket ger totalt
ca 64 miljarder SEK.
Dessa totalt drygt 130 miljarder ska investeras under
en 13-årsperiod, alltså i genomsnitt ca 10 miljarder per
år. Det bör inte vara ett problem att säkra kapitalbehovet
från externa finansiärer under förutsättning att det finns
ett stödsystem som gör projekten lönsamma. Det är även
viktigt att stödsystemet är långsiktigt och upplevs som
pålitligt av finansiärerna eftersom vindkraftsparkerna
vanligtvis finansieras med långsiktiga lån, upp emot 20
år. Ett effektivt stödsystem är även en förutsättning för att
investerare skall ha intresse av att investera i vindkraft i
Sverige och för att utbyggnaden skall kunna genomföras i
den takt som indikeras i denna utredning.
Finansiering kan ske på flera sätt och valet av finansieringsform beror bl.a. på ägarstrukturen, antal vindkraftverk och syftet med etableringen. Projektfinansiering
är vanligt för större projekt och används filtigt i vindkraftstäta länder såsom exempelvis Storbritannien och
Tyskland. Den stora fördelen med projektfinansiering är
att projektet säkerställs på ett sätt som gör att finansiärens
krav på kapitaltillskott från ägarna kan minimeras. På det
sättet kan finansieringen bidra till att skapa en intressant
marknad för investerare eftersom de får god utdelning på
investerat kapital samtidigt som banken kan uppnå en
acceptabel risknivå. Projektfinansiering erbjuds på den
svenska marknaden av de flesta storbankerna. Finansiering av vindkraftsetableringar kan även ske med leasing
eller avbetalning som på grund av sina karaktärsdrag kan
ge en positiv effekt på finansieringskostnaden.

20
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El från nya anläggningar. Elforsk rapport 07:50.

8. Slutsatser och förslag
8.1
Vindkraft och laddhybridbilar
en perfekt kombination
En ökad elproduktion från vindkraft behövs för att
förse de nya s.k. laddhybridbilar eller plug-in hybriderna med förnybar el. Även järnvägen byggs ut för att
klara ökade godstransporter och ersätta en del flygresor. Detta sammantaget ger en ökad elförbrukning
med ca 9 TWh och minskade utsläpp av koldioxid
med ca 7 miljoner ton.
Man skulle kunna tänka sig ett koncept där
hybridbilen säljs tillsammans med vindkraftsel – en
vindkraftsbil. Ett sätt att garantera bilägaren att få
vindkraftsel till sin laddhybridbil skulle kunna vara att
sälja bilen i ett koncept med vindkraftsandelar.
I dagens kraftsystem sker en ökad elproduktion
med hjälp av kolkraft (s.k. el på marginalen), varför
elbilen ibland beskylls för att drivas med kolkraft. En
ökad produktion från vindkraft med 25 TWh i Sverige
tillsammans med ökad kärnkraftproduktion i Finland
och Sverige samt eventuell naturgasbaserad elproduktion i Norge räcker till för att både ersätta kolkraft i

det Nordiska kraftsystemet och förse hybridbilen med
el. Framtidens laddhybridbil kan mycket väl drivas
med vindkraft genom speciella elleveransavtal. Här
kan Sverige bli ett föregångsland och samtidigt gynna
inhemsk elproduktion och bilindustri.
För att detta ska kunna bli verklighet krävs en översyn av ekonomiska styrmedel samt praktiska exempel
på hur laddhybrider och elbilar ska introduceras på
marknaden. Det krävs information till allmänheten
och översyn av möjlighet till elladdning vid parkeringsplatser och bostäder.
Flera demonstrationsprojekt planeras av organisationen Powercircle för att visa på hur systemen kan
fungera, bl.a. ett projekt i Kalmarregionen med koppling till den vindkraft som finns i regionen.
Näringsminister Maud Olofsson och Miljöminister
Andreas Carlgren presenterade den 14 mars i år ett
samarbete kring utveckling av laddhybridbilar som
kommer att genomföras av Volvo, SAAB, Vattenfall
och batteritillverkaren ETC med stöd från Energimyndigheten. Projektet ska ta fram ett tiotal bilar för att
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testa batterier, laddsystem, betalsystem samt kundacceptans.
Sverige har varit snabbast i världen när det gäller
att introducera etanol som ett alternativt bränsle på
marknaden, vilket bl.a. skulle kunna förklaras med en
miljömedveten befolkning samt lyckade ekonomiska
styrmedel. När det gäller elfordon har Sverige dessutom ett mycket väl utbyggt och robust elnät och kan
återigen bli ett föregångsland.

8.2
Stort behov av kraftig
vindkraftsutbyggnad
EU-länderna beslutade i mars 2007 om ett nytt mål
att EU:s energiförsörjning till 20 % skall komma från
förnybara källor år 2020. Detta är ett tvingande genomsnittligt mål och varje medlemsland kommer att
få en bindande kvot som måste uppfyllas.
EU-kommissionens föreslagna förnybarhetsmål
för Sverige på 49 % år till 2020 kan uppnås genom
att öka utbyggnadsmålet för vindkraft till 25 TWh till
2020, se tabell 2.
Vindkraften skulle då utgöra ca 15 % av elkonsumtionen i Sverige, d.v.s. vara på god väg att tillsammans
med biokraftvärme skapa det omtalade tredje benet i
eltillförseln.

8.3
Sveriges klimatmål kan uppnås med
hjälp av vindkraft
1990 var koldioxidutsläppen i Sverige 56,4 miljoner
ton varav transportsektorn stod för ca 30 % motsvarande 18 miljoner ton koldioxid. En minskning med
4 % till 2012 utgör således en minskning med 2,3
miljoner ton koldioxid och målet 25 % minskning till
2020 utgör 14 ton koldioxid. (Energiläget 2007).
Om 40 TWh bensin och diesel ersätts med 10
TWh utsläppsfri el från vindkraft ger det en minskning av koldioxidutsläppen med 10 miljon ton koldioxid21. Man uppnår i och med detta en minskning av
koldioxidutsläppen med hela 18 % i Sverige.
Nybilsförsäljningen i Sverige idag ligger på ca 300
000 fordon per år. Att byta ut hela flottan på 4 300
000 personbilar skulle således ta drygt 14 år, om alla
valde en laddhybrid. Det är dock inte realistiskt att
hela personbilsflottan byts ut till 2020, men även
hälften ger en betydande minskning med 5 miljoner
ton koldioxid. Med rätt förutsättningar kan laddhybriden i kombination med vindkraft utgöra den största
enskilda faktorn för att Sverige ska lyckas uppnå
klimatmålet.

4 TWh vindkraftsel kan användas för en fördubbling av järnvägstrafiken till 2020 vilket ersätter tung
lastbilstrafik och en del flyg vilket bör kunna ge en
utsläppsminskning på ytterligare ca 1-2 miljoner ton
koldioxid.
Resterande 16 TWh vindkraftsel ersätter kolkraft
i Norden och Europa, vilket kan ge en minskning
av utsläppen från kolkondens med 16 miljoner ton
koldioxid22. Det är mer än all hushållsel som användes
i Sverige 2006 (11 TWh).
Detta sammantaget betyder att en utbyggnad av
25 TWh vindkraft ger en total minskning av koldioxidutsläppen med ca 25 miljoner ton, varav ca 7
miljoner ton inom Sveriges gränser, vilket motsvarar
en minskning av utsläppen med 13 %. En viktig fråga i
sammanhanget är om utsläppsminskningar i ett annat
land får tillgodoräknas s.k. flexibla mekanismer. Skulle
så vara fallet innebär det att Sverige med råge skulle nå
målet om en minskning av koldioxidutsläppen med
20-30 %.

8.4

I Sverige finns en stor fysisk potential för utbyggnad av
vindkraft. För att möjliggöra en kraftig utbyggnad av
vindkraften finns en del kritiska politiska och ekonomiska faktorer som måste åtgärdas:
Introduktion av Laddhybridbilar
Med rätt förutsättningar kan laddhybriden i kombination med vindkraft utgöra den största enskilda faktorn
för att Sverige ska lyckas uppnå klimatmålet. Demonstrationsprojekt för att införa elbilar och laddhybridbilar måste ges stöd och infrastruktur för laddning
behöver testas och byggas ut. Sverige har ett mycket
väl utbyggt och robust elnät och kan bli ett föregångsland för introduktion av de nya laddhybridbilar som
beräknas finnas på marknaden redan år 2010.
Tillståndsprocessen måste förenklas
Tillståndsprocessen måste förenklas så att tiden för
handläggning, prövning och överklaganden förkortas
avsevärt. Vindkraft ger inga utsläpp och borde inte
behöva tillstånd enligt Miljöbalken. Bygglov enligt
PBL med tillhörande villkor för ljud och skuggor
borde räcka för att pröva eventuella störningar. Även
tillståndsprocessen för utbyggnad av elnät måste ses
över. Dessa frågor behandlas just nu i Miljöprocessutredningen och måste ges fortsatt hög prioritet.

22
21

Emissionsfaktor 261 kg CO2/MWh bensin respektive diesel (SCB 2007).
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Politiska åtgärder krävs

El från kolkondens ger utsläpp av 969 kg koldioxid per MWh (Energimyndigheten 2007).

Frysta kvotnivåer i elcertifikatsystemet
För att 15 TWh vindkraft ska byggas ut på land måste
utbyggnadsmålet i certifikatssystemet höjas till 25
TWh till 2020. Det kan man uppnå genom att frysa
kvotnivåerna på 2010 års nivå. Då blir inte kostnaden för elkunderna högre med tiden (men inte heller
lägre som de skulle ha blivit om kvotnivån sänks efter
2010). Om den kvotpliktiga elförbrukningen ökar
kraftigt kan kvotplikten frysas vid 16-17 %.
Särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft är fortfarande i en intensiv
utvecklingsfas och behöver ett riktat stöd för att klara
tekniksprånget. Ett förslag är att utbyggnad av havsbaserad vindkraft bör ske genom statlig upphandling. En
myndighet bör ges i uppdrag att begära in bindande
anbud på utbyggnad av ett antal havsbaserade vindkraftprojekt på sammanlagt ca 10 TWh. Anbudsgivaren anger till myndigheten vilket stöd man är villig att
acceptera för att ta på sig ett bindande ansvar för att
investera i projektet och därefter sälja elproduktionen

på elmarknaden. Myndigheten avgör i vilken takt och
vilka projekt som ska genomföras. Hur denna typ av
upphandling ska gå till måste utredas vidare.
Förstärkning av kraftnätet
Med den snabba utbyggnaden av vindkraft på land
och till havs är det mycket viktigt att utveckla och
effektivisera arbetet med att ansluta vindkraftparker
och förstärka elnätet i hela Norden. Mycket vindkraft
i elsystemet kräver reglerkraft. Vindkraft och elbilar
skulle här kunna samverka på ett utmärkt sätt, vilket
behöver utredas vidare.
Ren el ny exportindustri
En kraftig utbyggnad av vindkraften ger en stor
potential för export av el. Förstärkta elförbindelser till
kontinenten blir lönsamt eftersom elpriset är högre i
Europa än i Norden. Utbyggnad av elförbindelserna
måste starta omgående och vilka styrmedel och strukturer som krävs för detta måste utredas snarast.

Med vindkraft i tankarna – Vindkraft i Sverige 2020

33

9. Källor
Bergström, Hans. 2007. Vindpotentialen i Sverige på 1 km-skala.
Beräkningar med MIUU-modellen. Uppsala universitet.
Elforsk. El från nya anläggningar. Elforsk Rapport 07:50. 2007.
Elforsk. Plug-in hybrider. Elhybridfordon för framtiden. Rapport 08:10.
2008.
Energimyndigheten. Miljövärdering av el. Marginalel och medelel. 2007.
ER 2007:02. Långsiktsprognos 2006 – enligt det nationella systemet
för klimatrapportering. Energimyndigheten 2007.
ER 2007:27W. Prognoser för utsläpp och upptag av växthusgaser.
Delrapport 1 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till
Kontrollstation 2008.
ER 2007:45 Nytt planeringsmål för vindkraften år 2020.
Energimyndigheten.
ET 2006:44 Energiläget i siffror 2006. Energimyndigheten.
ET 2007: 50 Energiläget i siffror 2007. Energimyndigheten.
Håkansson, Eva. El- och hybridbilsexpert hos Gröna Bilister. 2007.
IEA 2007. Statistik från http://www.iea.org/Textbase/stats/index.asp
2007-10-26.
Konsumentverket. http://www.elpriser.konsumentverket.se/mallar/
FS_elpriser_jamf5000.asp 2007-11-02.
Nordel 2006. Annual statistics 2006.
Sandberg, Peter. 2007. Vindkraft i framtiden – Realiserbar potential
i Sverige 2020. Presentation vid konferensen VIND2007. Vattenfall
Power Consultant.
SOU 2008:24. Svensk klimatpolitik. Betänkande av Klimatberedningen.
2008.
Svenska Kraftnät 2007. Storskalig utbyggnad av vindkraft –
några förutsättningar och konsekvenser. 2007-05-31.

34

Med vindkraft i tankarna – Vindkraft i Sverige 2020

Bilaga 1.
Beräkning av kostnad för vindkraftsel.
Källa: Svensk Vindkraft 2007

Större
havsbaserad

Havsbaserad

Större
landbaserad

Mindre
landbaserad

150

50

20

5

5 000

3 000

2 000

850

Total effekt (MW)

750

150

40

4,25

Diameter (m)

126

90

90

52

Navhöjd (m)

100

90

80

74

Medelvind vid navhöjd (m/s)

9,00

8,50

7,00

6,50

2 950

2 900

2 850

2 100

20

16

13

9

23 200

21 200

12 500

11 000

7,88

7,32

4,48

5,12

17 400

3 180

500

47

20

20

20

20

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

0,0872

0,0872

0,0872

0,0872

=> elprodkostnad utan DoU

68,7

63,8

39,0

44,7

=> elprodkostnad tot

88,7

79,8

52,0

53,7

Elkostnad minus elcertifikat (20 öre/kWh)

68,7

59,8

32,0

33,7

Antal verk
Effekt per verk (kW)

Beräknad netto utnyttjningstid för park (tim)
Kostnad för Drift&Underhåll (öre/kWh)
Investeringskostnad/effekt (kr/kW) inkl. ansl.
till nät
Kostnad per årskilowattimme (kr)
Investeringskostnad (Mkr) inkl. ansl. till nät
Avskrivningstid, år
Ränta
=>annuitetsfaktor
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Bilaga 2.
Drivmedelskostnad laddhybridbil med utgångspunkt
i produktionskostnaden för landbaserad respektive
havsbaserad vindkraft.
Elkostnad med vindkraftsel
(landbaserad)

Landbaserad

Havsbaserad

Kostnad el vindkraft
Energiskatt
Elcertifikatsavgift
Elöverföring (rörlig del av nätkostnad)
Summa kostnad/kWh el-drivmedel

32,8
26,5
3,5
9,0
71,8

64,2
26,5
3,5
9,0
103,2

Total kostnad inkl. moms

89,8

129,0 öre/kWh

Kostnad drivmedel per mil
Elförbrukning (70% av 2 kWh/mil)
Kostnad el per mil
Bensinförbrukning (30% av 0,5 l/mil)
Kostnad bensinförbrukning per mil
(12 kr/l)
Total kostnad drivmedel
Totalkostnad bilinvestering och drift
Extra investering laddhybrid bil jämfört
med bensinbil
Beräknad ekonomisk livslängd i antal mil
Avskrivningstid
Ränta
Annuitetsfaktor
Total investering inkl. ränta

öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh

1,4

1,4 kWh/mil

1,3
0,15
1,8

1,8 kr/mil
0,15 liter/mil
1,8 kr/mil

3,1

3,6 kr/mil

30 000

kr

9 000
6
6%
0,2034
36 605

mil
år

Kapitalkostnad per mil
(extra bilinvestering)

4,1

kr/mil

Kostnad investering och drivmedel
Kostnad drivmedel per mil
Kapitalkostnad

3,1
4,1

3,6 kr/mil
4,1 kr/mil

TOTALT

7,1

7,7 kr/mil
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STEM
Uppskattat värde
Uppskattat värde

Håkansson 2007

Håkansson 2007

Bilaga 3.
Drivmedelskostnad laddhybridbil med
el från vindkraftsandelar.

Elkostnad med vindkraftsel
Kostnad el andelsägare
Energiskatt
Elcertifikatsavgift
Elöverföring (rörlig del av nätkostnad)
Summa kostnad/kWh el-drivmedel
Total kostnad inkl. moms
Kostnad drivmedel per mil
Elförbrukning (70% av 2 kWh/mil)
Kostnad el per mil
Bensinförbrukning (30% av 0,5 l/mil)
Kostnad bensinförbrukning per mil (12 kr/l)
Total kostnad drivmedel
Totalkostnad bilinvestering
Extra investering laddhybrid
Avskrivningstid i antal mil
Avbetalningstid
Ränta
Annuitetsfaktor
Total investering inkl. ränta, 6 år
Kapitalkostnad per mil (extra investering)
Investering vindkraftsandelar
Räntekostnad 6 % ränta, avbetalningstid 6 år
Räntekostnad per kWh

13,0
26,5
3,5
9,0
52,0

öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh
öre/kWh

O2
Uppskattat värde
Uppskattat värde

65 öre/kWh

1,4
0,9
0,15
1,8

kWh/mil
kr/mil
liter/mil
kr/mil

Håkansson 2007

2,7 kr/mil

30 000
9 000
6
6
0,2034
36 605

kr
mil
år
%

Håkansson 2007
1500 mil per år

kr

4,1 kr/mil
10 500 kr
2 205 kr
0,2 kr/kWh

Räntekostnad per mil

0,2 kr/mil

Total kapitalkostnad bil och vkv /mil

4,3 kr/mil

Kostnad investering och drivmedel
Kostnad drivmedel per mil
Kapitalkostnad

2,7
4,3

TOTALT

7,0 kr/mil
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