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Sammanfattning för
beslutsfattare
Dagens låga elpriser gör att den ekonomiska situationen är utmanande för samtliga kraftslag i
Sverige. Elspotpriserna är låga och fram till mitten av mars 2016 har terminsmarknaden fallit ytterligare
cirka 5 EUR/MWh från nivåerna i början av 2016. Alla terminskontrakt till och med 2020 handlas nu under
20 EUR/MWh, medan produktionskostnaden för de kraftslagen som behandlas i denna rapport delvis
ligger mycket högre.
Inom kärnkraften är samtliga tre kärnkraftsanläggningar– Forsmark, Oskarshamn och Ringhals –
ekonomiskt ansträngda med elproduktionskostnader som överstiger intäkterna från elmarknaden.
Enligt Swecos elprisreferensscenario kommer situationen att vara ansträngd åtminstone fram till mitten av
2020-talet. De löpande elproduktionskostnader har stigit vilket huvudsakligen beror på skattehöjningar och
ökade kärnavfallsavgifter. Kärnavfallsavgifterna och effektskatten på kärnkraft utgör tillsammans 30-40
procent av de löpande kostnaderna. Kostnader kopplade till drift och underhåll varierar dock för de olika
kärnkraftverken beroende på tekniska skillnader, ålder, nuvarande investeringar och tillgänglighet.
Kapitalkostnaderna kommer öka som resultat av kravet på investering i oberoende härdkylning, som
bedöms ligga mellan 0,5-1 miljard kronor per reaktor för permanent oberoende härdkylning.
Investeringsbeslut om oberoende härdkylning måste fattas under 2016 för att hinna få systemen på plats
till slutet av 2020.
En betydande andel av vattenkraftstationerna i Sverige har idag behov av investering i både
kraftstation och kraftdamm. Det totala investeringsbehovet uppgår till cirka 1-2 miljarder kronor
per år de kommande 5-15 åren. Investeringarna berör cirka 3 500 MW installerad kapacitet.
Investeringar i kraftdammar är ett resultat av säkerhetsklassificering av Sveriges olika kraftdammar, där
dammarna med den högsta klassificeringen skall förstärkas för ett ökat dimensionerande flöde. I
kraftstationerna finns det ett betydande behov i uppgradering, renovering eller vidmakthållande av turbiner
och generatorer. Fastighetsskatten står idag för nästan hälften av den svenska vattenkraftens löpande
kostnader, cirka 8 öre/kWh. Detta får särskilt stora konsekvenser med tanke på dagens historiskt sett låga
elpriser. Vid nästa taxeringsperiod förväntas fastighetsskatten sjunka betydligt, givet att skattesats och
tillvägagångssätt för taxering förblir oförändrat.
Inom vindkraften har det skett en snabb teknik- och projektutveckling de senaste åren.

6

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

Investeringarna som genomfördes tidigt i elcertifikatmarknaden, men även fram till för endast några år
sedan, sliter med lönsamheten på grund av den snabba teknik- och projektutvecklingen och sjunkande
elcertifikatpriser. Några av dessa investeringar gjordes med vad vi idag anser vara föråldrad teknik,
småskaliga projekt, under en period med höga turbinpriser eller under suboptimala projektförhållanden.
De tidigare höga terminspriserna och certifikatpriserna i kombination tillät denna typ av investeringar.
Dessutom var man vid investeringar före 2012 omedveten om effekterna av den nu gemensamma
svensk-norska elcertifikatmarknaden. Stora nedskrivningar har gjorts och kommer att behöva göras för
dessa investeringar. Vindkraftinvesteringarna fram till 2020 görs i konkurrens med andra projekt inom den
gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden, det vill säga framförallt i konkurrens med svensk
biobränsleeldad kraftvärme, norsk småskalig vattenkraft och storskalig vindkraft.
Hälften av den installerade kraftvärmekapaciteten i Sverige är yngre än 20 år. Endast 25 procent av
kapaciteten är äldre än 25 år. Generellt sett ser det inte ut att finnas något akut återinvesteringsbehov,
även om detta kan variera lokalt. Det är inte helt enkelt att på ett rättvist sätt jämföra
elproduktionskostnaderna för kraftvärme med andra produktionsslag.
I syfte att göra de olika
kostnadsposterna jämförbara med de för andra kraftslag har en förenklad metod valts som ger
elproduktionskostnader på strax över 40 öre/kWh för det biobränslebaserade kraftverket och kostnader
strax under 30 öre/kWh för det avfallseldade kraftvärmeverkets. Det bör dock nämnas att värdena som
redovisas utgår från en förenklad uppdelning mellan vilka kostnader som är hänförliga till el respektive
värme och att värdena därför kan variera beroende på metodval.
Bränslepriserna är den enskilt viktigaste marknadsfaktorn som avgör hur elpriserna i Sverige
utvecklas. Även förnybarutbyggnad, framtiden för svensk kärnkraft, fysisk marknadsintegration
och CO2-priset är viktiga politiskt påverkbara faktorer, där sistnämnda har stor osäkerhet på sikt.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med
kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Många av dessa
faktorer påverkas i sin tur i olika grad av ekonomisk tillväxt och beslut kring klimat- och energipolitik. Även
om alla faktorer innefattar viss osäkerhet är utvecklingen av CO 2-priserna den mest osäkra i analysen.
Givet EU-ETS höga politiska prägel är det möjligt med stora förändringar i CO 2-priset, vilket skulle få
direkta och betydande konsekvenser på elpriset. Politiska beslut kring förnybarmål på längre sikt såväl
som framtiden för kärnkraft och fysisk marknadsintegration är centrala faktorer som har en direkt inverkan
på priserna på elmarknaden.
Den kraftiga ökningen av kapacitet inom förnybar kraftproduktion i Norden, ny kärnkraft i Finland och en
relativt liten ökning av efterfrågan på el kommer att stärka den nordiska kraftbalansen ytterligare och
samtidigt pressa elpriserna fram till 2020.
Om vi förutsätter en fungerande EU-ETS, kan elpriserna i Norden och Sverige öka till följd av
ökade priser på utsläppsrätter (EUA) och större marknadsintegration mellan Norden och
kontinenten. Under perioden 2020-2030 bedöms den nordiska kraftbalansen stärkas ytterligare. Den
förnybara kapaciteten ökar i våra scenarier med cirka 10 TWh i Sverige efter 2020, vilket medför en
långsammare utbyggnadstakt än innan 2020. Norge antas inte vara med i elcertifikatmarknaden efter
2020 och förnybarutbyggnaden där styrs endast av elpriset, vilket innebär en inbromsning under några år.
Danmark och Finland antas ha stödsystem till förnybar kapacitet efter 2020. Samtidigt antas ett
fungerande EU-ETS med priser runt 28 EUR/MWh i 2030 och nya kabelförbindelser mellan Norden och
kontinenten komma i drift i linje med aktuella officiella planer. När fler kabelförbindelser byggs mellan
Norden och kontinenten kommer det nordiska överskottet kunna exporteras i större utsträckning samtidigt
som högre elpriser ”importeras” från kontinenten – där både priserna och prisvolatiliteten ökar – vilket
medför generellt ökande elpriser i Norden.
För ägarna och investerarna innebär komplexiteten i elmarknaden och svårigheten att bedöma
elpriser framåt stor osäkerhet. Modellering av marknaden, prisprognoser, framtagning av scenarier och
evaluering är alla delar av investerarens beslutfattningsprocess. Ingen ägare eller investerare har en
enskild elprisprognos för framtiden utan bedömer ett antal olika scenarion och försöker hitta en strategi
som är robust i många av dessa scenarier.
Det är tydligt att investeringsbesluten blir svårare och svårare med tanke på osäkerheter kring
framtida ekonomisk utveckling och politiska beslut i Sverige, grannländer och i EU. Utfallsrummet
för elpriset framöver är stort och beror till stor del på politiska beslut på EU-nivå (främst EU-ETS) i Sverige
(främst förnybarutbyggnad och transmissionskapacitet samt produktionskostnadspåverkande faktorer),
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men även i till exempel Norge (transmissionskapacitet och förnybarutbyggnad efter 2020) och i Tyskland
(elmarknadsdesign, prisområdesdiskussion DE-AT).
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Sammanfattning för analytiker
Dagens låga elpriser gör att den ekonomiska situationen är utmanande för samtliga kraftslag i
Sverige. Elspotpriserna är låga och fram till mitten av mars 2016 har terminsmarknaden fallit ytterligare cirka
5 EUR/MWh från nivåerna i början av 2016. Alla terminskontrakt till och med 2020 handlas nu under 20
EUR/MWh, medan produktionskostnaden för de kraftslagen som behandlas i denna rapport delvis ligger
mycket högre.
Inom kärnkraften är samtliga tre kärnkraftsanläggningar– Forsmark, Oskarshamn och Ringhals –
ekonomiskt ansträngda med kostnader som överstiger intäkterna från elmarknaden. Enligt Swecos
referensscenario kommer situationen var ansträngd åtminstone fram till mitten av 2020-talet. De stigande
löpande elproduktionskostnader beror huvudsakligen på skattehöjningar och ökade kärnavfallsavgifter.
Kärnavfallsavgifterna och effektskatten på kärnkraft utgör idag 30-40 procent av de löpande kostnader.
Kostnader kopplade till drift och underhåll varierar för de olika kärnkraftverken beroende på tekniska
skillnader, ålder, genomförda investeringar och tillgänglighet. Kapitalkostnaderna kommer öka som resultat
av kravet på oberoende härdkylning.
Det finns ett antal regleringsmässiga aspekter som påverkar besluten kring kärnkraftsreaktorernas
framtid. Detta inkluderar krav på ökad reaktorsäkerhet, avgifter till kärnavfallsfonden, effektskatten på
kärnkraft samt avvecklingsprocessen. Ökade krav på reaktorsäkerhet medför ökade investeringar, där kravet
på oberoende permanent härdkylning kan innebära en substantiell investering på 0,5-1 miljarder SEK per
reaktor. Till årsskiftet 2020/2021 ska de svenska kärnkraftverken ha ett system för oberoende härdkylning
installerat. De reaktorer som enbart ska drivas vidare till strax efter 2020 kan ansöka om undantag. En
övergångslösning (som avsevärt förstärker härdkylfunktionens oberoende) ska dock vara införd innan
årsskiftet 2017/2018 och bedöms vara betydligt billigare än den permanenta lösningen.
Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska effekten i varje
reaktor. Kärnkraftsproducerad el har sedan 1984 beskattats med en produktionsskatt i öre/kWh. År 2000
omformades skatten till en effektskatt, som inte beror av mängden producerad el utan av reaktorns termiska
effekt, vilken kan sägas är ett mått på dess produktionskapacitet. Effektskatten har höjts vid ett antal tillfällen,
senast med 17 procent 1 augusti 2015 och är nu 14 770 kronor/MWth/månad.
Avgifterna till kärnavfallsfonden har stigit de senaste åren och det finns osäkerhet kring den framtida
utvecklingen. Var tredje år granskar SSM SKBs beräkningar på framtida kostnader för hantering och
slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. SKB har ökat kostnadsuppskattningarna vid i princip varje
kontroll. Mellan 2007 och 2013 ökade kostnadsuppskattningen med 57 procent. SSM rekommenderade i
december 2015 att avgiften till kärnavfallsfonden bör höjas för OKG och Ringhals till följd av deras beslutade
utfasning av O1, O2, R1 och R2. Det minskade antalet produktionstimmar som är följden av den tidiga
utfasningen innebär att avgiften per producerad kWh behöver höjas för att täcka de beräknade kostnaderna
för slutförvar av använt kärnbränsle. Dessutom bidrar det låga ränteläget till att en höjning av avgiften är mer
sannolik än en minskning. På sikt finns en betydande osäkerhet kring utvecklingen av avgifterna till
kärnavfallsfonden.
Investeringsbeslutet är i hög grad beroende av hur kärnkraftsägarna bedömer situationen på sikt vad
gäller kostnadssidan men framförallt intäktssidan. Ägarna grundar sitt eventuella investeringsbeslut på
en lönsamhetsanalys med egen bedömning om framtida elpriser. I bedömningen tas dels hänsyn till vad
marknaden tror om elpriserna framöver – terminspriserna – och dels vad man fundamentalt tror om
marknaden.
En betydande andel av vattenkraftstationerna i Sverige har idag behov av investering i både
kraftstation och kraftdamm. Det totala investeringsbehovet uppgår till cirka 1-2 miljarder kronor per
år de kommande 5-15 åren. Investeringarna berör cirka 3 500 MW installerad kapacitet. Investeringar i
kraftdammar är ett resultat av säkerhetsklassificering av Sveriges olika kraftdammar, där dammarna med
den högsta klassificeringen skall förstärkas för ett ökat dimensionerande flöde. I kraftstationerna finns det ett
betydande investeringsbehov i uppgradering/renovering/vidmakthållande av turbiner och generatorer.
De kortsiktiga kostnaderna för att producera en kWh vattenkraft ligger idag generellt sett strax över
20 öre/kWh. Fastighetsskatten står idag för nästan hälften, cirka 8 öre/kWh. Detta får särskilt stora
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konsekvenser med tanke på dagens historiskt sett låga elpriser.
Miljöåtgärder i vattenkraftstationer diskuteras idag och kostnaderna är mycket osäkra. Det är inte
tydligt vilka krav som kommer, och branschen anser att effektivitet för olika miljöåtgärder är osäkert. En
vanlig åtgärd är fisktrappa/lockvatten (minimitappning). Investeringskostnaden uppskattas till 500 tSEK per
fallhöjdsmeter. Generellt utgör investeringskostnaden den primära kostnaden för småskalig vattenkraft,
medan produktionsbortfall är den primära kostnaden för storskalig vattenkraft.
Ombyggnad och betydande uppgradering av en kraftstation upplevs idag vara relativt dyrt i
förhållande till förväntade intäkter. Den svenska vattenkraften är idag till största del generellt sett
avskriven, vilket betyder att merparten av kapitalkostnaden för vattenkraft är låg. Dock skall det poängteras
att reinvesteringar/uppgraderingar binder en del kapital, vilket innebär kapitalkostnader. Det är idag svårt att
räkna hem en investering i uppgradering av turbin och generator, istället är vidmakthållande (att ”lappa och
laga”) det som branschen huvudsakligen väljer. Den rättsliga processen för att få ett nytt miljötillstånd anses
idag av branschaktörer som mycket omfattande, kostsam och osäker.
Hälften av den installerade kraftvärmekapaciteten i Sverige är yngre än 20 år. Endast 25 procent av
kapaciteten är äldre än 25 år. Generellt sett ser det inte ut att finnas något akut återinvesteringsbehov, även
om detta kan variera lokalt.
Driften i ett fjärrvärmesystem optimeras främst för att minimera kostnaderna för värmeproduktionen,
vilket kan leda till situationer där elproduktionen inte anpassas till prissignaler från elmarknaden.
Exempelvis kan det vara lönsamt att undvika att starta dyr spetslastproduktion genom att tillfälligt minska
elproduktion trots höga elpriser. På motsvarande sätt kan till exempel avfallseldade kraftvärmeverk
producera el på sommaren trots låga elpriser, då det finns ett behov av att hantera en given avfallsmängd.
Notera dock att om det är gynnsamt att producera el när värmelasten är låg finns vanligtvis en möjlighet att
ladda på en ackumulatortank, som gör det möjligt för el att produceras.
Ekonomin för ett kraftvärmeverk beror framförallt på dess möjlighet att producera fjärrvärme till en
konkurrenskraftig kostnad. I och med att elproduktionen i viss mån är att betrakta som en biprodukt, vilket
påverkar både investeringsbeslut och själva driften av kraftvärmeverk, är det inte helt enkelt att på ett rättvist
sätt jämföra elproduktionskostnaderna för kraftvärme med andra produktionsslag. I syfte att göra de olika
kostnadsposterna jämförbara med de för andra kraftslag har en förenklad metod valts som ger
elproduktionskostnader strax över 40 öre/kWh för det biobränslebaserade kraftverket och kostnader strax
under 30 öre/kWh för det avfallseldade kraftvärmeverkets. Det bör dock nämnas att värdena som redovisas
utgår från en förenklad uppdelning mellan vilka kostnader som är hänförliga till el respektive värme och att
värdena därför kan variera beroende på metodval.
De viktigaste parametrarna som definierar produktionskostnaden för vindkraft är kapitalkostnader,
tillgängliga vindresurser, vindkraftverkens tekniska egenskaper samt WACC. Övriga kostnader
inkluderar drift- och underhållskostnader, nättariffer, skatter, administration, försäkring av turbiner och
demonteringskostnader. Av dessa parametrar är kapitalkostnaden den mest betydande, där själva turbinerna
står för cirka för 65-80 procent.
Ökande rotordiameter inom alla vindklasser tillsammans med högre navhöjder har visat sig vara en
viktig utveckling för mer kostnadseffektiva och produktiva vindkraftverk. Under de senaste tio åren har
det skett en snabb teknisk utveckling inom vindkraft vad gäller förbättrat energiutbyte och
kostnadseffektivitet. Detta är mest synligt i utvecklingen av högre torn, större rotorer och generatorer.
Orsakerna till denna utveckling är att en större rotor gör det möjligt att tillvarata vinden på ett bättre sätt, vilket
resulterar i högre energiutbyte per turbin.
Produktionskostnaden för vindkraft sjunker i takt med ökad kapacitetsfaktor och sjunkande
investeringskostnad. Drivkrafterna är dock olika: i grannlandet Norge hjälper utmärkta vindresurser redan
vid normala navhöjder till att hålla CAPEX låg och produktionen hög. I Sverige är vindresurserna bra men
högre navhöjder krävs för att komma åt bättre vind. Således blir den svenska investeringskostnaden något
högre än i Norge, vilket – allt annat lika - resulterar i en något högre produktionskostnad.
Investeringarna som genomfördes tidigt i elcertifikatmarknaden, men även fram till för endast några
år sedan, sliter med lönsamheten på grund av den snabba teknik- och projektutvecklingen. Många av
dessa investeringar gjordes med vad vi idag anser vara föråldrad teknik, småskaliga projekt, under en period
med höga turbinpriser eller under suboptimala projektförhållanden. De tidigare höga terminspriserna och
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certifikatpriserna i kombination tillät denna typ av investering. Dessutom var man vid investeringar före 2012
omedveten om effekterna av den nu gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden. Stora
nedskrivningar har gjorts och kommer att behöva göras för dessa investeringar.
Vindkraftinvesteringarna fram till 2020 görs i konkurrens med andra projekt inom den gemensamma
svensk-norska elcertifikatmarknaden, det vill säga framförallt i konkurrens med svensk
biobränsleeldad kraftvärme, norsk småskalig vattenkraft och storskalig vindkraft. Detta kräver under
rådande låga el- och certifikatpriser att rätt projekt väljs med tanke på vindresurser och närhet till närmsta
nätanslutningspunkt, men även lägre avkastningskrav än tidigare. Bränslepriserna och framförallt priset
på kolkraft är viktigare än man tror. Trots att den nordiska elmixen har en begränsad andel fossil
elproduktion, har bränslekostnaden stor påverkan även på det nordiska elpriset. Marginalkostnaden för
kolkraft är idag den viktigaste prisdrivaren för det svenska elpriset. Med tanke på att Sverige inte har någon
elproduktion från kolkondenskraftverk förefaller det inte som självklart att marginalkostnad för kolkraft spelar
en så central roll i prisbildningen. Några av orsakerna till att marginalkostnaden för kolkraft ändå är så pass
viktig för det svenska elpriset är att, vilket bland annat förklaras av att Europa som helhet är väldigt beroende
av kolkraft, att Sverige är fysiskt sammankopplade med kontinenten och att vi handlar mycket el med andra
europeiska länder.
Bränslepriserna är den enskilt viktigaste marknadsfaktorn som avgör hur elpriserna i Sverige
utvecklas. Även förnybarutbyggnad, framtiden för svensk kärnkraft, fysisk marknadsintegration och
CO2-priset är viktiga politiskt påverkbara faktorer, där sistnämnda har stor osäkerhet på sikt.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med
kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Många av dessa faktorer
påverkas i sin tur i olika grad av ekonomisk tillväxt och beslut kring klimat- och energipolitik. Även om alla
faktorer innefattar viss osäkerhet är utvecklingen av CO2-priserna den mest osäkra i analysen. Givet EUETS höga politiska prägel är det möjligt med stora förändringar i CO2-priset, vilket skulle få direkta och
betydande konsekvenser på elpriset. Politiska beslut kring förnybarmål på längre sikt såväl som framtiden för
kärnkraft och fysisk marknadsintegration är centrala faktorer som har en direkt inverkan på priserna på
elmarknaden.
Den kraftiga ökningen av kapacitet inom förnybar kraftproduktion i Norden, ny kärnkraft i Finland och
en relativt liten ökning av efterfrågan på el kommer att stärka den nordiska kraftbalansen ytterligare
och samtidigt pressa elpriserna fram till 2020. Utbyggnaden av förnybar kapacitet i Sverige och Norge
antas i Swecos elprisscenario vara i linje med vad som väntas från certifikatmarknaden, 28,4 TWh
sammanlagt under perioden 2012-2020. De nordiska elpriserna bedöms vara relativt stabila fram till 2020 på
låga nivåer, som ett resultat av både låga bränsle- och CO2-priser samt en stark utbudssida och svag
efterfrågan. En viss ökning av elpriserna väntas dock närmare 2020.
Om vi förutsätter en fungerande EU-ETS, kan elpriserna i Norden och Sverige öka till följd av ökade
priser på utsläppsrätter (EUA) och större marknadsintegration mellan Norden och kontinenten. Under
perioden 2020-2030 bedöms den nordiska kraftbalansen stärkas ytterligare. Den förnybara kapaciteten ökar i
våra scenarier med cirka 10 TWh i Sverige efter 2020, vilket medför en långsammare utbyggnadstakt än
innan 2020. Norge antas inte vara med i elcertifikatmarknaden efter 2020 och förnybarutbyggnaden där styrs
endast av elpriset, vilket innebär en inbromsning under några år. Danmark och Finland antas ha stödsystem
till förnybar kapacitet efter 2020. Samtidigt antas ett fungerande EU-ETS med priser runt 28 EUR/MWh i
2030 och nya kabelförbindelser mellan Norden och kontinenten komma i drift i linje med aktuella officiella
planer. När fler kabelförbindelser byggs mellan Norden och kontinenten kommer det nordiska överskottet
exporteras i större utsträckning samtidigt som högre elpriser ”importeras” från kontinenten – där både
priserna och dess volatilitet ökar – vilket medför generellt ökande elpriser i Norden.
För investeraren innebär komplexiteten i elmarknaden och svårigheten att bedöma elpriser framåt
stor osäkerhet. Modellering av marknaden, prisprognoser, framtagning av scenarier och evaluering är alla
delar av investerarens beslutfattningsprocess. Ingen investerare har en enskild elprisprognos för framtiden
utan bedömer ett antal olika scenarion och försöker hitta en strategi som är robust i många av dessa
scenarier.
Det är tydligt att investeringsbesluten blir svårare och svårare med tanke på osäkerheter kring
framtida ekonomisk utveckling och politiska beslut i Sverige, grannländer och i EU. Utfallsrummet för
elpriset framöver är stort och beror till stor del på politiska beslut på EU-nivå (främst EU-ETS) i Sverige
(främst förnybarutbyggnad och transmissionskapacitet samt produktionskostnadspåverkande faktorer), men
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

11

även i till exempel Norge (transmissionskapacitet och förnybarutbyggnad efter 2020) och i Tyskland
(elmarknadsdesign, prisområdesdiskussion DE-AT).
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1. Introduktion
I denna rapport diskuteras översiktligt de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk
elproduktion. Fokus ligger på produktionskostnader för svensk kärn- och vattenkraft samt en
diskussion om framtida intäktsnivåer med tanke på den ansträngda ekonomin i båda kraftslagen
och deras stora betydelse för det svenska kraftsystemet. Utöver det diskuterar vi även
kraftvärmens och vindkraftens kostnader och ekonomiska förutsättningar.
Kärnkraftens kostnader diskuteras reaktorspecifikt, medan de andra kraftslagen diskuteras som
typkraftverk. Vattenkraften representeras av Swecoforsen, biobränsleeldad kraftvärme av
Swecohamn och avfallseldad kraftvärme av Swecoverket. Vindkraften representeras av
Swecoåsen.
På intäktssidan diskuteras funktionen av elmarknaden, terminspriser och framtida elprisscenarier
samt vilka intäkter en kraftproducent ser idag.
Rapporten togs fram på uppdrag av Energikommissionens kansli under mars 2016.
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2. Produktionskostnader
Historiska underinvesteringar har resulterat i omfattande investeringar för samtliga tre svenska
kärnkraftverk mellan 2005 och 2014. Ökade krav på reaktorsäkerhet i kombination med omfattande
projekt för modernisering av reaktorerna är drivande faktorer bakom investeringarna, samtidigt som
politisk osäkerhet troligen höll tillbaka omfattande investeringar dessförinnan och därmed åstadkom ett
uppdämt investeringsbehov. I genomsnitt investerade Forsmark, OKG och Ringhals tillsammans 5 630
MSEK per år under perioden 2005-2014. Störst investeringar har genomförts i Ringhals med i genomsnitt
2 320 MSEK årligen under 2005-2014 och lägst i Forsmark.
Generellt har trenden för den löpande produktionskostnaden inom den svenska kärnkraften varit
uppåtgående sedan 2000. Ökningen beror huvudsakligen på skattehöjningar och ökade
kärnavfallsavgifter. Kärnavfallsavgifterna och effektskatten på kärnkraft utgör idag 30-40 procent av de
löpande kostnader. Kostnader kopplade till drift och underhåll varierar för de olika kärnkraftverken
beroende på teknologiska skillnader, ålder, nuvarande investeringar och tillgänglighet.
Det finns ett antal regleringsmässiga aspekter som påverkar besluten kring kärnkraftsreaktorernas
framtid. Detta inkluderar krav på ökad reaktorsäkerhet (bland annat oberoende härdkylning), avgifter till
kärnavfallsfonden, effektskatten på kärnkraft samt avvecklingsprocessen.
Ökade krav på reaktorsäkerhet medför ökade investeringar, där kravet på oberoende permanent
härdkylning kan innebära en substantiell investering på mellan 0,5-1 miljarder SEK per reaktor. Till
årsskiftet 2020/2021 ska de svenska kärnkraftverken ha ett system för oberoende härdkylning installerat.
De reaktorer som enbart ska drivas vidare till strax efter 2020 kan ansöka om undantag. En
övergångslösning (som avsevärt förstärker härdkylfunktionens oberoende) ska dock vara införd innan
årsskiftet 2017/2018 och bedöms vara betydligt billigare än den permanenta lösningen.
Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska effekten i
varje reaktor. Kärnkraftsproducerad el har sedan 1984 beskattats med en produktionsskatt i öre/kWh. År
2000 omformades skatten till en effektskatt, som inte beror av mängden producerad el utan av reaktorns
termiska effekt. Den termiska kapaciteten är den värmekapacitet som utvecklas i en reaktor under drift
och är cirka tre gånger så stor som den elektriska kapaciteten. Skatten beror således inte av den faktiska
mängden el som produceras, utan av produktionskapaciteten i reaktorn. Effektskatten har höjts vid ett
antal tillfällen (senast med 17 procent 1 augusti 2015).
Avgifterna till kärnavfallsfonden har stigit de senaste åren och det finns osäkerhet kring den
framtida utvecklingen. Var tredje år granskar SSM SKBs beräkningar på framtida kostnader för
hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. SKB har ökat kostnadsuppskattningarna
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vid i princip varje kontroll. Mellan 2007 och 2013 ökade kostnadsuppskattningen med 57 procent. SSM
rekommenderade i december 2015 att avgiften till kärnavfallsfonden bör höjas för OKG och Ringhals till
följd av deras beslutade utfasning av O1, O2, R1 och R2. Det minskade antalet produktionstimmar som är
följden av den tidiga utfasningen innebär att avgiften per producerad kWh behöver höjas för att täcka de
beräknade kostnaderna för slutförvar av använt kärnbränsle. Samtidigt ska avgiften sänkas när
reaktorernas drifttid passerat 40 år, givet att senaste kostnadsbedömningarna är korrekta. Sammantaget
finns det en osäkerhet kring utvecklingen av avgifterna till kärnavfallsfonden framöver.
Tillståndshavarna (Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Oskarshamns Kraftgrupp AB och
Barsebäck Kraft AB) ansvarar för att täcka kostnaderna för avfall och avveckling. Det är viktigt att
betona att om de inbetalade avgifterna är otillräckliga kommer avgiften att behöva betalas oavsett om en
reaktor är i drift eller ej. Detta bör således inte påverka avvecklingsbeslutet i någon betydande grad.
Avgifterna framåt påverkas både av kostnadsuppskattningarna och av finansieringsmodellen.
Samtliga anläggningar har en ekonomiskt utmanande situation med höga löpande
produktionskostnader och kapitalkostnader samt ett lågt elpris och därmed låga intäkter. Enligt
Swecos referensscenario kommer situationen var ansträngd åtminstone fram till mitten av 2020-talet. De
stigande löpande produktionskostnaderna beror huvudsakligen på skattehöjningar och ökade
kärnavfallsavgifter. Kapitalkostnaderna kommer öka som ett resultat av kravet på investering i oberoende
härdkylning.
Kravbilden framöver inkluderar även kostnader för skärpta krav vad gäller fysiskt skydd. SSM kom
under inledningen av 2016 med beskedet att kraven för fysiskt skydd skärps, vilket bland annat innebär att
det från och med februari 2017 kommer vara obligatoriskt med beväpnade vakter, övervakning och
kontroll med hundar på anläggningsområdena. Kostnadsökningen för detta bedömer Sweco vara relativt
låg, omkring 50 MSEK per anläggning och år. Det adderas dock till en redan ansträngd situation och
kommer att vara en kostnad som behöver bäras, oavsett hur många reaktorer som är kvar i drift.
Investeringsbeslut är i hög grad beroende av hur investeraren, i detta fall kärnkraftsägarna,
bedömer situationen på sikt vad gäller kostnadssidan, men framförallt på intäktssidan. Varje ägare
grundar sitt eventuella investeringsbeslut på en lönsamhetsanalys med en egen bedömning om framtida
elpriser. I bedömningen tas dels hänsyn till vad marknaden tror om elpriserna framöver – terminspriserna
– och dels vad man fundamentalt tror om marknaden.
En betydande andel av vattenkraftstationerna i Sverige har idag behov av investering i såväl
kraftstation som kraftdamm. Det totala investeringsbehovet uppgår till cirka 1-2 miljarder SEKR/år
de kommande 5-10 åren. Investeringarna berör cirka 3 500 MW installerad kapacitet. Investeringar i
kraftdammar är ett resultat av säkerhetsklassificering av Sveriges olika kraftdammar, där dammarna med
den högsta klassificeringen skall förstärkas för ett ökat dimensionerande flöde (10 000-årsflöde). I
kraftstationerna finns det ett betydande investeringsbehov i uppgradering/renovering/ av turbiner och
generatorer.
Kostnader för att producera en kWh med vattenkraft ligger idag generellt sett strax över 20
öre/kWh. De största kostnadskomponenterna per kWh är (storleksordning): fastighetsskatt 8 öre/kWh,
2
slitage/reservdelar 4,4 öre/kWh, nätavgift 3 öre/kWh och egen personal 2 öre/kWh.
Fastighetsskatten står därmed idag för nästan hälften av den svenska vattenkraftens löpande
kostnader, cirka 8 öre/kWh. Detta får särskilt stora konsekvenser med tanke på dagens historiskt sett
låga elpriser. Vid nästa taxeringsperiod så förväntas fastighetsskatten sjunka betydligt.
Miljöåtgärder i vattenkraftstationer diskuteras idag och kostnaderna är mycket osäkra. Det är inte
tydligt vilka krav som kommer, och branschen anser att effektivitet för olika miljöåtgärder är osäkert. En
vanlig åtgärd är fisktrappa/lockvatten (minimitappning). Investeringskostnaden uppskattas till 500 tSEK
per fallhöjdsmeter. Generellt utgör investeringskostnaden den primära kostnaden för småskalig
vattenkraft, medan produktionsbortfall är den primära kostnaden för storskalig vattenkraft.
Den svenska vattenkraften är idag till största del generellt sett avskriven, vilket betyder att

2

Beroende på antal driftstimmar, geografiskt position, position i förhållande till anslutningspunkt, etc. så kan denna kostnad

i enskilda fall ligga betydligt högre.
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merparten av kapitalkostnaden för vattenkraft är låg. Dock skall det poängteras att behovet för
reinvesteringar/uppgraderingar innebär ökande kapitalkostnader. Det är idag svårt att räkna hem en
investering i uppgradering av turbin och generator, istället är underhåll ( att ”lappa och laga”) det som
branschen huvudsakligen väljer.
Ombyggnad och betydande uppgradering av en kraftstation upplevs idag vara relativt dyrt, men
framförallt osäkert. Den rättsliga processen för att få ett nytt miljötillstånd upplevs av branschaktörer som
mycket omfattande, kostsam och osäker. Som exempel ansökte en större kraftproducent om att få bygga
om en kraftstation med behov av betydande investeringar år 2007, och fick avslag först 8 år senare.
Hälften av den installerade kraftvärmekapaciteten i Sverige är yngre än 20 år. Endast 25 procent av
kapaciteten är äldre än 25 år. Generellt sett ser det inte ut att finnas något akut återinvesteringsbehov,
även om detta kan variera lokalt.
Driften i ett fjärrvärmesystem optimeras främst för att minimera kostnaderna för
värmeproduktionen, vilket kan leda till situationer där elproduktionen inte anpassas till
prissignaler från elmarknaden. Exempelvis kan det vara lönsamt att undvika att starta dyr
spetslastproduktion genom att tillfälligt minska elproduktion. trots höga elpriser. På motsvarande sätt kan
till exempel avfallseldade kraftvärmeverk producera el på sommaren trots låga elpriser, då det finns ett
behov av att hantera en given avfallsmängd. Notera dock att om det är gynnsamt att producera el när
värmelasten är låg finns vanligtvis en möjlighet att ladda på en ackumulatortank, som gör det möjligt för el
att produceras.
Ekonomin för ett kraftvärmeverk beror framförallt på dess möjlighet att producera fjärrvärme till en
konkurrenskraftig kostnad. I och med att elproduktionen i viss mån är att betrakta som en biprodukt,
vilket påverkar både investeringsbeslut och själva driften av kraftvärmeverk, är det inte helt enkelt att på
ett rättvist sätt jämföra elproduktionskostnaderna för kraftvärme med andra produktionsslag. I syfte att
göra de olika kostnadsposterna jämförbara med de för andra kraftslag har en förenklad metod valts som
ger elproduktionskostnader strax över 40 öre/kWh för det biobränslebaserade kraftverket och strax under
30 öre/kWh för det avfallseldade kraftvärmeverkets. Det bör dock nämnas att värdena som redovisas
utgår från en förenklad uppdelning mellan vilka kostnader som är hänförliga till el respektive värme och att
värdena därför kan variera beroende på metodval.
De viktigaste parametrarna som definierar produktionskostnaden för vindkraft är kapitalkostnader,
tillgängliga vindresurser, vindkraftverkens tekniska egenskaper samt WACC. Övriga kostnader är
rörliga kostnader, vilket inkluderar drift- och underhållskostnader, nättariffer, skatter, administration,
försäkring av turbiner och demonteringskostnader. Av dessa parametrar är kapitalkostnaden den mest
betydande, där själva turbinerna står för cirka för 65-80 procent.
Ökande rotordiameter inom alla vindklasser tillsammans med högre navhöjder har visat sig vara
en viktig utveckling för mer kostnadseffektiva och produktiva vindkraftverk. Under de senaste tio
åren har det skett en snabb teknisk utveckling inom vindkraft vad gäller förbättrat energiutbyte och
kostnadseffektivitet. Detta är mest synligt i utvecklingen av högre torn, större rotorer och generatorer.
Orsakerna till denna utveckling är att en större rotor gör det möjligt att tillvarata vinden på ett bättre sätt,
vilket resulterar i högre energiutbyte per turbin.
Elproduktionskostnaden för vindkraft sjunker i takt med ökad kapacitetsfaktor och sjunkande
investeringskostnad. Drivkrafterna är dock olika: i grannlandet Norge hjälper utmärkta vindresurser
redan vid normala navhöjder till att hålla CAPEX låg och produktionen hög. I Sverige är vindresurserna
bra men högre navhöjder krävs för att komma åt bättre vind. Således blir den svenska
investeringskostnaden något högre än i Norge, vilket – allt annat lika - resulterar i en något högre
produktionskostnad.
Investeringarna som genomfördes tidigt i elcertifikatmarknaden, men även fram till för endast
några år sedan, sliter med lönsamheten på grund av den snabba teknik- och projektutvecklingen.
Många av dessa investeringar gjordes med vad vi idag anser vara föråldrad teknik, småskaliga projekt,
under en period med höga turbinpriser eller under suboptimala projektförhållanden. De tidigare höga
terminspriserna och certifikatpriserna i kombination tillät denna typ av investering. Dessutom var man vid
investeringar före 2012 omedveten om effekterna av den nu gemensamma svensk-norska
elcertifikatmarknaden. Stora nedskrivningar har gjorts och kommer att behöva göras för dessa
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investeringar.
Vindkraftinvesteringarna fram till 2020 görs i konkurrens med andra projekt inom den
gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden, det vill säga framförallt i konkurrens med
svensk biobränsleeldad kraftvärme, norsk småskalig vattenkraft och storskalig vindkraft. Detta
kräver under rådande låga el- och certifikatpriser att rätt projekt väljs med tanke på vindresurser och
närhet till närmsta nätanslutningspunkt, men även lägre avkastningskrav än tidigare.

I nedan kapital beskrivs elproduktionskostnader med fokus på existerande svensk kärn- och
vattenkraft. Utöver det diskuterar vi även kraftvärmens och vindkraftens kostnader. Kärnkraftens
kostnader diskuteras reaktorspecifikt, medan de andra kraftslagen diskuteras som typkraftverk.
Vattenkraften representeras av Swecoforsen, biobränsleeldad kraftvärme av Swecohamn och
avfallseldad kraftvärme av Swecoverket. Vindkraften representeras av Swecoåsen.
I rapporten används termerna löpande elproduktionskostnader synonymt med OPEX och
kapitalkostnader synonymt med CAPEX.

2.1 Kärnkraftens produktionskostnader
Historiska underinvesteringar har resulterat i omfattande investeringar för samtliga tre svenska
kärnkraftverk mellan 2005 och 2014. Ökade krav på reaktorsäkerhet i kombination med omfattande
projekt för modernisering av reaktorerna och historiska underinvesteringar till följd av politisk osäkerhet, är
drivande faktorer bakom investeringarna. I genomsnitt investerade kärnkraftverken tillsammans 5 630
MSEK per år under perioden 2005-2014. De största investeringarna har genomförts i Ringhals med i
genomsnitt 2 320 MSEK årligen under 2005-2014, och de minsta investeringarna har genomförts i
Forsmark.
Generellt har trenden för de löpande elproduktionskostnader varit uppåtgående sedan 2000.
Ökningen beror huvudsakligen på skattehöjningar och ökade kärnavfallsavgifter. Kärnavfallsavgifterna och
effektskatten på kärnkraft utgör idag 30-40 procent av driftkostnaderna. Kostnader kopplade till drift och
underhåll varierar för de olika kärnkraftverken beroende på teknologiska skillnader, ålder, nuvarande
investeringar och tillgänglighet.

2.1.1 Investeringar 2000-2014
Nedan beskrivs investeringar samt OPEX för svensk kärnkraft historiskt. Inledningsvis ges en
översikt av investeringar och OPEX och därefter beskrivs Ringhals, Forsmark och Oskarshamn
enskilt. Som visas i Figur 1 har omfattande investeringar genomförts i samtliga kärnkraftverk efter
2004. Generellt drivande för de ökande investeringarna var den minskade osäkerheten som följde
av att beslutet att stänga all svensk kärnkraft 2010 reviderats och avvecklingen skjutits på
framtiden. Dessutom kom SSM med ny reglering 2005 som resulterat i större
moderniseringsprojekt för samtliga kärnkraftverk. Genomförda och påbörjade investeringsprojekt
under denna period har olika syften. Huvudsakligen handlar projekten om ökad säkerhet,
modernisering och effekthöjningar.
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Figur 1: Årliga reella investeringar för Sveriges tre kärnkraftverk under perioden 2000-2014

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Kärnkraftverken har sedan 80-talet genomfört löpande höjningar av reaktorernas kapacitet. Sedan
2000 har SSM utvärderat åtta ansökningar om effekthöjningar i intervallet 1,5 till 30 procent.
Majoriteten av dessa effekthöjningar är genomförda. I nästa avsnitt ges en mer detaljerad
beskrivning av anläggningarnas större investeringsprojekt.
Investeringar Ringhals
I detta avsnitt beskrivs Ringhals investeringar mer ingående samt kärnkraftverkets OPEX.
I R1 ersattes lågtrycksturbinerna under 2011-2012. I R2 genomfördes projekt TWICE under
perioden 1998-2004, där instrumentation och kontrollutrustning byttes ut. Projekt GREAT
genomfördes under perioden 2003-2011 för att höja den installerade effekten i R3, och
resulterande i en höjning från 920 till 1 047 MW. Figur 2 visar investeringar i Ringhals kärnkraftverk
mellan 2000 och 2014.
Figur 2: Investeringar i Ringhals under perioden 2000-2014. Vissa omfattande projekt för
perioden visas specifikt

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
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I R4 har investeringar genomförts för att öka den termiska kapaciteten. Åtgärderna inkluderar byte
av ånggeneratorer, turbinrenovering och nytt skydds- och reglersystem för turbinerna. Dessa
åtgärder innebär att reaktorn tekniskt antas kunna drivas ytterligare minst 20 år. Figur 3 visar
installerad nettokapacitet samt produktion för Ringhals under åren 2000-2014.
Figur 3: Ringhals installerade nettokapacitet samt årlig produktion under perioden 20002014, uppdelat per reaktor

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Investeringar Forsmark
Under 2004 ersattes turbinerna i F3, vilket resulterade i nuvarande effekt på 1 170 MW. Under
2005 genomfördes ett byte av lågtrycksturbiner i F1 vilket resulterade i en ökning av kapaciteten
med 50 MW till 984 MW. Motsvarande åtgärd genomfördes för F2 år 2006, där effekten ökade med
50 MW till 1 120 MW. Figur 4 visar investeringar i Forsmarks kärnkraftverk mellan 2000 och 2014.
Figur 4: Investeringar i Forsmark under perioden 2000-2014. Vissa omfattande projekt för
perioden visas specifikt

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Modernisering och renovering av samtliga tre reaktorer har genomförts 2006-2010, främst på grund
av striktare säkerhetskrav. En liknande period av investeringar för modernisering och ökad
säkerhet inträffade under 2011-2013. Projekt KabRI initierades 2012 och kommer att resultera i ett
helt nytt kabelsystem i reaktorerna. Projektet blir färdigt först 2022.
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Mot bakgrund av olyckan i Fukushima 2011 initierade Forsmarks ägare ett säkerhetsprojekt kallat
FOSH. Projektet syftar till att tillgodose ökade säkerhetskrav på EU-nivå. Figur 5 visar installerad
nettokapacitet samt produktion för Forsmark under åren 2000-2014.
Figur 5: Forsmarks installerade nettokapacitet samt årlig produktion under perioden 20002014, uppdelat per reaktor

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Investeringar OKG
I Oskarshamn har omfattande investeringsprojekt genomförts, speciellt under perioden 2005-2010,
se Figur 6.
Figur 6: Investeringar i Oskarshamn under perioden 2000-2014. Vissa omfattande projekt för
perioden visas specifikt

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Projekt PLEX samt projekt PULS är två omfattande investeringsprojekt som genomförs på
Oskarshamns kärnkraftverk. PLEX (Plant Life Extension) syftar i första hand till att höja säkerheten
på O2. Som ett resultat av åtgärderna ökas också kapaciteten i O2. PULS (Power Uprate with
Licensed Safety) syftar till att modernisera och öka säkerheten på O3. Som Figur 7 visar
resulterade projekt PULS också i en effekthöjning av O3. En ökad produktion nåddes med ett par
års förskjutning.
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Figur 7: Oskarshamns installerade nettokapacitet samt årlig produktion under perioden
2000-2014, uppdelat per reaktor

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014

2.1.2 OPEX
OPEX beskriver kärnkraftens löpande kostnader. Ingående poster är kostnader för drift och
underhåll, kärnbränsle, avfallshantering, effekt- och fastighetsskatt samt övriga kostnader. Figur 8
visar fördelningen mellan de olika kostnadsposterna för den svenska kärnkraften fram till 2014.
Drift och underhåll står för den överlägset största posten i OPEX.
Figur 8: OPEX, totalt och per producerad energi, för svensk kärnkraft 2000-2014. Alla
anläggningar är inkluderade

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Kärnbränsle
Kostnaden för kärnbränsle varierar i viss mån och beror av priset på uran samt kostnader för
tillverkning av kuts och bränslestavar. Bränslekostnaden uppträder i samband med användning av
bränsle för produktion av el. I bränslekostnaden ingår flera delar, bland annat kostnader för
brytning, bearbetning och anrikning av uran samt tillverkning av bränslestavar. I normalfallet byts
bränslestavarna ut med fem års mellanrum.
Priset på uran beror bland annat av antalet aktiva kärnkraftverk i världen. Historiskt har priset på
uran som andel av den totala bränslekostnaden varit relativt liten. Figur 9 beskriver
bränslekostnadens utveckling för de olika anläggningarna, där kostnaden per producerad energi är
liknande för Ringhals och Forsmark, men där Oskarshamn generellt ligger något högre.
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Figur 9: Bränslekostnad för den svenska kärnkraften, totalt och per producerad energi

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Drift och underhåll
Drift och underhåll består av årliga kostnader för personal till drift, underhåll och säkerhet. Vidare
innefattas även kostnader för externa tjänster (konsulttjänster) och materialkostnader i posten. Drift
och underhåll består av både långsiktiga varierande kostnader och mer eller mindre fasta
kostnader.
Ungefär hälften av kostnaderna för drift och underhåll utgörs av underhållskostnader (komponenter
och personal). Kostnaden för externa tjänster motsvarar cirka 30 procent och är i hög grad
beroende av investeringarna. Säkerhetskostnaderna antas öka till följd av ökade krav på
anläggningarnas skydd från externa hot, se avsnitt 2.1.4. Säkerhetskostnaden är i princip
oberoende av anläggningens antal reaktorer. På kort sikt är personalkostnaderna fasta. Under
avvecklingsperioden antas kostnader för drift och underhåll minska med 85 procent. Figur 10 visar
kostnaden för drift och underhåll för de olika anläggningarna under 2000-2014, där en relativt stor
volatilitet kan noteras, speciellt för Oskarshamn. Volatiliteten beror främst på att tillgängligheten i
de olika anläggningarna varierar från år till år. En lägre tillgänglighet under ett visst år innebär lägre
produktion och därmed ökar kostnaden per producerad kWh, även om kostnaden i absoluta termer
är densamma.
Figur 10: Kostnader för drift och underhåll, totalt och per producerad energi för de svenska
kärnkraftverken under perioden 2000-2014

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
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Skatter
Den del av OPEX som utgörs av skatter består av två delar; effekt- och fastighetsskatt.
Skattekostnaden domineras av effektskatten.
Effektskatten har höjts avsevärt de senaste 10 åren, se Figur 11. I januari 2006 ökade den med
85 procent till 10 200 SEK/MW Th/månad. Nuvarande nivå (sedan 1 augusti 2015) är
14 770 SEK/MW t/månad. Effektskatten reduceras när en reaktor står still mer än tre månader:
Därefter kan 415 SEK/MW dras från den termiska effekten varje dag utöver de 90 kalenderdygnen.
Nedgången i betald effektskatt som ses på Oskarshamn under senare år beror på långvariga
stillestånd.
Figur 11: Kärnkraftsskatt och fastighetsskatt för samtliga anläggningar 2000-2014, totalt och
per producerad energi

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014
Avfallshantering
Figur 12 visar hur kostnaderna för avfallshantering har varierat för de svenska kärnkraftverken
under perioden 2000-2014.
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Figur 12: Kostnader för avfallshantering, totalt och per producerad energi under 2000-2014

Källa: Sweco, Årsredovisningar 2000-2014

Övriga kostnader
Övriga kostnader inom OPEX är administrationskostnader och transmissionskostnader.
Transmissionskostnaderna täcker avgifter för transmission av el. Dessa kostnader utgör dock en
liten andel av totala OPEX.

2.1.3 Översikt av regleringen
Det finns ett antal regleringsmässiga aspekter som påverkar besluten kring kärnkraftsreaktorernas
framtid. Detta inkluderar krav på ökad reaktorsäkerhet (bland annat oberoende härdkylning), avgifter till
kärnavfallsfonden, effektskatten på kärnkraft samt avvecklingsprocessen.
Ökade krav på reaktorsäkerhet medför ökade investeringar, där kravet på oberoende permanent
härdkylning kan innebära en substantiell investering på mellan 0,5-1 miljarder SEK per reaktor. Till
årsskiftet 2020/2021 ska de svenska kärnkraftverken ha ett system för oberoende härdkylning installerat.
De reaktorer som enbart ska drivas vidare till strax efter 2020 kan ansöka om undantag. En
övergångslösning (som avsevärt förstärker härdkylfunktionens oberoende) ska dock vara införd innan
årsskiftet 2017/2018 och bedöms vara betydligt billigare än den permanenta lösningen.
Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska effekten i
varje reaktor. Kärnkraftsproducerad el har sedan 1984 beskattats med en produktionsskatt i öre/kWh. År
2000 omformades skatten till en effektskatt, som inte beror av mängden producerad el utan av reaktorns
termiska effekt. Den termiska kapaciteten är den värmekapacitet som utvecklas i en reaktor under drift
och är cirka tre gånger så stor som den elektriska kapaciteten. Skatten beror således inte av den faktiska
mängden el som produceras, utan av produktionskapaciteten i reaktorn. Effektskatten har höjts vid ett
antal tillfällen (senast med 17 procent 1 augusti 2015).
Avgifterna till kärnavfallsfonden har stigit de senaste åren och den framtida utvecklingen pekar
sannolikt på högre kostnader. Vart tredje år granskar SSM SKBs beräkningar på framtida kostnader för
hantering och slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. SKB har ökat kostnadsuppskattningarna
vid i princip varje kontroll. Mellan 2007 och 2013 ökade kostnadsuppskattningen med 57 procent. En
översyn av avfallsavgiften gjordes senast år 2014, där en kraftig höjning från cirka 2,2 till cirka 4,0
öre/kWh i snitt för de 10 reaktorerna föreslogs.
Tillståndshavarna (Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Oskarshamns Kraftgrupp AB och
Barsebäck Kraft AB) ansvarar för att täcka kostnaderna för avfall och avveckling. Det är viktigt att
betona att om de inbetalade avgifterna är otillräckliga kommer avgiften att behöva betalas, oavsett om en
reaktor är i drift eller ej. Detta bör således därför inte påverka avvecklingsbeslutet i någon betydande grad.
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Avgifterna framåt påverkas både av kostnadsuppskattningarna och av finansieringsmodellen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ansvarar för att granska och säkerställa att alla svenska
tillståndshavare följer gällande lagstiftning och kärnkraftssäkerhetsregler. År 2005 infördes en ny
reglering SSMFS 2008: 17 (tidigare SKIFS 2004: 2) i syfte att höja säkerhetsnivån i landets
kärnkraftverk. Sedan dess har tillståndshavarna för varje reaktor utarbetat en övergångsplan om
vilka typer av åtgärder som skall vidtas för att uppfylla kraven samt en tidsplan för dessa.
Myndigheten gör exempelvis bedömningar av om tekniken möter uppställda krav, huruvida
säkerhetskrav är uppfyllda under ombyggnaden samt om personalens utbildning och arbetssätt
uppfyller kraven. Figur 13 visar en översikt av regleringen och när i tiden denna driver fram
investeringar.
Figur 13: Regleringen och relaterade investeringar
Reglering
1999: Stängning av B1

2005: Ny, mer stringent
reglering, SSMFS2008:17
Invest. fullföljda 2015 (2013)
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”Tankeförbudslagen”
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Lång period av ”business as usual”produktion och underhåll (1990-2000)
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livslängd
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Regelbundna kontrollstationer för kärnavfallsavgiften
2015, 2018, 2021, 2024, 2027

Källa: Sweco
Från branschen lyfts dock fram att de mest signifikanta säkerhetsuppgraderingarna för svensk
kärnkraft genomfördes i slutet på 80-talet då haverifiltren uppfanns och installerades som en
lärdom efter olyckan i Harrisburg. Det som har gjorts sedan 2005 har i jämförelse med detta varit
mer på marginalen, och anses ha varit väldigt dyrt i förhållande till vad resultatet blivit, uppger
branschföreträdare.
Oberoende härdkylning
Oberoende härdkylning är den dyraste av de kommande säkerhetshöjande investeringarna för
svensk kärnkraft. Till årsskiftet 2020/2021 ska de svenska kärnkraftverken ha ett system för
oberoende härdkylning installerat. De verk som enbart ska drivas vidare till strax efter 2020 kan
ansöka om undantag. En övergångslösning (som avsevärt förstärker härdkylfunktionens
oberoende) ska dock vara införd innan årsskiftet 2017/2018. Den 30 juni 2015 var sista
leveransdag för en plan till SSM för införande av övergångslösning och den 31 december 2015 var
deadline för slutgiltig plan för implementeringen av oberoende härdkylning. Vattenfall har under
inledningen av 2016 poängterat att de behöver kunna fatta nödvändiga investeringsbeslut om
oberoende härdkylning under 2016 för att hinna få systemen på plats till slutet av 2020.
Avgifter till kärnavfallsfonden
Avgiften till kärnavfallsfonden sätts av regeringen med underlag från SSM. SSM baserar sin
bedömning på underlag från SKB och KI. Syftet med avgiften är att finansiera framtida kostnader
kopplade till hantering av kärnavfall. Kärnavfallsavgiften tas ut som en avgift per levererad kWh
från kärnkraftverken. Avgiften skiljer sig något åt mellan de avgiftsskyldiga kärnkraftverken och
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sätts för att täcka de sammanlagda kostnaderna för varje kärnkraftverk. Sedan 2008 kan även
avgiften sättas som ett belopp i kronor för avgiftsskyldiga som inte längre tillverkar kärnkraftsel.
Vart tredje år granskar SSM de beräkningar som SKB gör på framtida kostnader för hantering och
slutförvaring av kärnavfall och rivning av reaktorer. En översyn av avfallsavgiften gjordes senast år
2014, där en höjning från cirka 2,2 till cirka 4,0 öre/kWh i snitt för de 10 reaktorerna föreslogs,
baserad på att antagandet om real avkastning i fonden sänktes från 2,3 till 1,6%. SSM
rekommenderade att denna avgift enbart skulle gälla för 2015 och att ytterligare underlag skulle tas
fram för att bestämma avgifterna för 2016 och 2017. Regeringen beslutade i december 2014 att
höja avgiften för kärnavfall till cirka 4,0 öre/kWh (i linje med SSMs förslag), dock för alla tre åren
2015-2017. Utvecklingen av avgiften till kärnavfallsfonden visualiseras i Figur 14. Som figuren visar
har avgifterna ökat kraftigt sedan 2011.
Figur 14: Utveckling av avgifter till kärnavfallsfonden sedan 2000 (nominell)
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Källa: Sweco
Tillståndshavarna (Forsmarks Kraftgrupp AB, Ringhals AB, Oskarshamns Kraftgrupp AB and
Barsebäck Kraft AB) ansvarar för att täcka kostnaderna för avfall och avveckling. Tillståndshavarna
ansvarar för sin del av kostnaden, även om ett gemensamt bolag (SKB) har skapats för att sköta
avfallshanteringen. Varje tillståndshavare har således sin egen del i avfallsfonden, vilken inte kan
omfördelas. Kostnaderna kan delas in i två kategorier; samkostnader och särkostnader.
Samkostnader motsvarar kostnader för avfallshantering och förvar, medan särkostnader främst
relaterar till avveckling. En översikt av de olika kostnaderna som relaterar till kärnavfallsfonden
visas i Tabell 1.
Tabell 1: En översikt av de olika kostnadselement som relaterar till kärnavfallsfonden
Samkostnader
produktionsoberoende

Samkostnader produktionsberoende

Särkostnader

* Exempelvis kostnader i
anläggningar, arbetet under
tiden, nödvändig forskning
och utveckling

* Marginalkostnaden, kostnader kopplade till
bränsle eller avfall

* Avveckling och
rivning av reaktorer

* Fördelas mellan
tillståndshavarna enligt
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* Varje aktör är ansvarig för sina egna
kostnader
* Cirka 6,8 miljoner kronor per extra
avfallskapsyl (cirka 1 öre/kWh producerad
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överenskommelse mellan
parterna

el); detta innehåller de längre gallerier i
kärnbränsleförvaret som krävs

* Fördelningen är gjord utifrån
volymerna för var reaktors
första 25 år.

Källa: Sweco
Det görs även ett påslag för risken att någon av tillståndshavarna inte skulle kunna betala framtida kostnader.
Modellen som används för att finansiera kärnavfallsfonden får ett antal implikationer:

■

Att en reaktor stängs innebär inte att ansvaret att betala avgiften till kärnavfallsfonden
upphör. Om en tillståndshavares avfallsfond är otillräcklig för att täcka dennes
obligationer måste ytterligare avgifter betalas. Det kan bero antingen på för låga
inbetalningar historiskt, eller på uppdaterade kostnadsuppskattningar.

■

Att en reaktor stängs flyttar inte ansvaret till andra tillståndshavare.

■

Ifall historiska avgifter varit på en korrekt nivå bör avgiften efter 40 år i princip bara
motsvara marginalkostnaden för ytterligare kopparkapslar och avfall, cirka 1 öre/kWh
(beroende på avkastning i fonden).

Kärnavfallsfonden har strikta regler avseende vad den får investera i (se Figur 15).
Figur 15: Ytterligare information om kärnavfallsfonden
Placeringsverksamheten är begränsad till följande placeringsmöjligheter:

■

Avistaplacering i Riksgäldskontoret med nominell avkastning till repobaserad ränta.

■

Kortfristiga placeringar i Riksgäldskontoret med placeringsperiod som kan variera mellan en
månad och ett år, till fast ränta.

■

Placeringar på marknaden i statsskuldväxlar, nominella obligationer eller realränteobligationer
utfärdade av Riksgäldskontoret, samt i

■

Skuldförbindelser, utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Den historiska avkastningen 1996-2012 har varit 6,7 procent nominell eller 5,3 procent real. SSM har
föreslagit att fonden ska tillåtas mer frihet i investeringarna, i syfte att möjliggöra högre avkastning. Förslaget
har dock inte antagits.

Källa: Sweco
SKB har ökat kostnadsuppskattningarna vid i princip varje kontrollstation. Mellan 2007 och 2013
ökade kostnadsuppskattningen med 57 procent. Om denna trend fortsätter kommer
avfallsavgifterna att öka.
Det är viktigt att betona att om de inbetalade avgifterna är otillräckliga kommer avgiften att behöva
betalas, oavsett om en reaktor är i drift eller ej. Detta bör därför inte påverka avvecklingsbeslutet i
någon betydande utsträckning. Avgifterna framåt påverkas både av kostnadsuppskattningarna och
av finansieringsmodellen.

Effektskatten på kärnkraft
Kärnkraftsproducenter i Sverige betalar en effektskatt som baseras på den termiska effekten i varje
reaktor. Den termiska kapaciteten är den värmekapacitet som utvecklas i en reaktor under drift och
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är cirka tre gånger så stor som den elektriska kapaciteten. Skatten beror således inte av den
3
faktiska mängden el som produceras, utan av produktionskapaciteten i reaktorn.
Kärnkraftsproducerad el har sedan 1984 beskattats med en produktionsskatt i öre/kWh. År 2000
omformades skatten till en effektskatt, som inte är beroende av mängden producerad el.
Effektskatten har höjts vid ett antal tillfällen (senast med 17 procent 1 augusti 2015), se Figur 16.
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Figur 16: Effektskatt på kärnkraft, från år 2005 fram till idag

Källa: Regeringen
I Figur 17 visas de statliga inkomsterna från kärnkraftsskatten (som upphörde efter år 2000) samt
effektskatten på kärnkraft (som infördes år 2000) från 1993 till 2016. Effektskatten höjdes den 1
augusti 2015 med cirka 17 procent.
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Figur 17: Skatteintäkter från kärnkraftsskatten respektive effektskatten på kärnkraft från
1993 till 2015, nominella värden
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Källa: Statistiska centralbyrån
Avvecklingsprocessen
3

Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn gäller dock att

avdrag får göras
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En avveckling av en reaktor är en komplicerad process. Det första steget i processen är att skicka
in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att starta avvecklingen. Beträffande Barsebäck
gjordes ett undantag från den normala juridiska processen då anläggningen stängdes med kort
varsel av politiska skäl och ansökan till mark- och miljödomstolen gjordes retroaktivt.
När mark- och miljödomstolen har godkänt ansökan kan avvecklingen av en reaktor påbörjas. För
att gå in i rivningsfasen krävs ytterligare ett godkännande från mark- och miljödomstolen. SFR är
på väg att byggas ut för att kunna hantera rivningsavfallet. Att slutförvaret ännu inte är löst är den
främsta orsaken till att rivningen av Barsebäck har dragit ut så mycket på tiden. Processen för
avveckling av en svensk kärnkraftsreaktor visas i Figur 18.
Figur 18: Faser för en svensk kärnkraftsreaktor
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Källa: Sweco
Det är svårt att i dagsläget säga hur lång tid avvecklingsprocessen kommer att ta. En studie som
SKB har gjort (FUD, 2013) innehåller uppskattningar av tiden för avvecklingar av olika reaktorer
(cirka 5-7 år för rivningsfasen och dessförinnan en förberedelsefas). Dock har studien kritiserats av
SSM för att vara för optimistisk, exempelvis vad gäller SKBs antaganden att delar av reaktorerna
kan börja rivas direkt efter att reaktorn tas ur drift.

2.1.4 Kostnadsutveckling av kärnkraften framöver
Samtliga anläggningar har en ekonomiskt utmanande situation med höga kostnader på såväl
OPEX som CAPEX, samt ett lågt elpris och därmed låga intäkter. Enligt referensscenariot, där
hänsyn tas till IEAs bränsleprisscenario, kommer situationen att vara ansträngd åtminstone fram
till mitten av 2020-talet. Det stigande OPEX historiskt beror huvudsakligen på skattehöjningar och ökade
kärnavfallsavgifter. Kärnavfallsavgifterna och effektskatten på kärnkraft utgör idag 30-40 procent av
driftkostnaderna. Kostnader kopplade till drift och underhåll varierar för de olika kärnkraftverken beroende
på teknologiska skillnader, ålder, nuvarande investeringar och tillgänglighet. CAPEX kommer öka som
resultat av kravet på investering i oberoende härdkylning.
Investeringsbeslutet är i hög grad beroende av hur investeraren, i detta fall kärnkraftsägarna,
bedömer situationen på sikt vad gäller kostnadssidan men framförallt intäktssidan. Varje
investerare grundar sitt eventuella investeringsbeslut på en egen bedömning om framtida elpriser. I
bedömningen tas dels hänsyn till vad marknaden tror om elpriserna framöver – terminspriserna – och dels
vad man fundamentalt tror om marknaden.
Avgiften till kärnavfallsfonden kommer sannolikt att höjas för perioden 2018-2020 för Ringhals och
Oskarshamn. SSM rekommenderade i december 2015 att avgiften till kärnavfallsfonden bör höjas för
OKG och Ringhals till följd av deras beslutade utfasning av O1, O2, R1 och R2. Det minskade antalet
produktionstimmar som är följden av den förtida utfasningen innebär att avgiften per producerad kWh
behöver höjas för att täcka de beräknade kostnaderna för slutförvar av använt kärnbränsle. Dessutom

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

29

bidrar det låga ränteläget till att en höjning av avgiften är mer sannolik än en minskning.
Kravbilden framöver inkluderar även kostnader för skärpta krav vad gäller fysiskt skydd. SSM kom
under inledningen av 2016 med beskedet att kraven för fysiskt skydd skärps, vilket bland annat innebär att
det från och med februari 2017 kommer vara obligatoriskt med beväpnade vakter, övervakning och
kontroll med hundar på anläggningsområdena. Kostnadsökningen för detta bedömer Sweco vara relativt
låg, omkring 50 MSEK per anläggning och år. Det adderas dock till en redan ansträngd situation och
kommer att vara en kostnad som behöver bäras, oavsett hur många reaktorer som är kvar i drift.
I analysen antas en viktad kapitalkostnad (WACC) på 6 procent, en avskrivningstid fram till slutet av den
tekniska livslängden för nya investeringar.

Avgifter till kärnavfallsfonden
Avgifterna till kärnavfallsfonden har ökat stadigt sedan 2011 för samtliga tre anläggningar. Avgiften
beror i huvudsak av tre olika faktorer:


Kostnader för slutförvaring



Total produktion att sprida kostnaden över



Kärnavfallsfondens avkastning

Avgiften beräknas utifrån 40 års drifttid eller ytterligare sex års drift om reaktorn är över 34 år
gammal. Därefter ska avgiften, om tidigare kostnadsbedömningar är korrekta, minska till
marginalkostnaden för att producera mer avfall. Samtidigt visar erfarenheter från tidigare
beräkningar att bedömningen av kostnader för slutförvaring har behövt justeras uppåt snarare än
nedåt. Dessutom bidrar dagens låga ränteläge till att sannolikheten för en höjd avgift ökar.
Sammantaget finns en stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen av avgiften till
kärnavfallsfonden. Figur 19 visar avgifternas historiska utveckling samt utvecklingen framåt enligt
ett bas- och högscenario. Basscenariot utgår från att avgiften utifrån SSMs nuvarande
rekommendation för höjning genomförs för att sedan minska efter att reaktorernas drifttid överstiger
40 år. Högscenariot utgår från att kostnadsbedömningen behöver justeras uppåt för att sedan
minska enligt samma princip som basscenariot.
Figur 19: Avgift till kärnavfallsfonden - historiskt och Swecos framtida bas- och högscenario
12

10

öre/kWh

8

Basfallet - Ringhals
Basfallet - Oskarshamn

6

Basfallet - Forsmark
Hög - Ringhals

Hög - Oskarshamn

4

Hög - Forsmark
2

0

Källa: Sweco
Utökat fysiskt skydd
Det fysiska skyddet av kärntekniska anläggningar och behovet av utökade åtgärder för det fysiska
skyddet har uppmärksammats i samband med myndighetens översyn och revidering av
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Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter och allmänna råd (SSMFS 2008:12).
Revideringsarbete av SSMFS 2008:12 pågår och kommer ut för extern remiss i slutet av maj 2016.
Den nya utgåvan kommer träda i kraft i slutet av 2016.
I arbetet med revideringen har SSM funnit att vissa krav inte bedöms vara lämpliga att hantera i
föreskrifter. Istället bör det ske genom tillståndsvillkor som kan anpassas för de berörda
verksamhetsutövarna.
Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om krav på fysiskt skydd är tänkt att bättre skydda
kärnkraftverk mot angrepp.
Sedan tidigare är alla kärnkraftverk skyddsobjekt i enlighet med bestämmelserna i skyddslagen
(2010:305). Vidare har flygförbudszoner funnits ovanför verken, men det är först nu det blivit ett
formellt tillståndskrav.
Skyddsobjekt
Skyddslagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder avseendeförstärkt skydd för byggnader,
andra anläggningar, områden och andra objekt mot:


Sabotage



Terroristbrott



Spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret



Grovt rån

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga ej har tillträde till skyddsobjektet. Polis, militär
eller annan särskilt utsedd personal utför bevakning. Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta
om kroppsvisitation och undersökning av fordon. Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller
som befinner sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar uppge namn,
födelsetid och hemvist. Denne är även skyldig att underkasta sig kroppsvisitation samt finna sig i
undersökning av det eventuella fordon som medförts till platsen.
Den som utför bevakning får om det behövs för att fullfölja sin uppgift avvisa, avlägsna eller om
nödvändigt tillfälligt omhänderta en person inom skyddsobjektet samt ta föremål i beslag.
Den som äger eller nyttjar ett skyddsobjekt ansvarar för att objektet bevakas och att beslut om
skyddsobjekt skyltas tydligt eller på annat sätt uppmärksammar omgivningen på att objektet är ett
skyddsobjekt.
Förutsättningar
De tidigare kraven enligt SSMFS 2008:12 ska vara uppfyllda, och till dessa tillkommer de nya
tillståndsvillkoren för fysiskt skydd.
Utökat fysiskt skydd kärnkraftsanläggning:


Restriktion för luftfart råder ovanför skyddsobjektet, finns sedan tidigare men är nu ett
tillståndskrav



Bevakning och kontroll utanför bevakat område till kärnkraftsreaktorn sker dygnet runt, av
skyddsvakt och av hundförare med bevakningshund



Skyddsvakten är utrustad med skjutvapen vid
o

Bevakning och kontroll utanför bevakat område enligt villkor 3

o

I anslutning till tillträde till bevakat område

o

Vid kontroll av fordons legitima syfte på lämpligt avstånd utanför bevakat område

Villkoren om skyddsobjekt och flygförbud gäller omgående. Kraven på beväpning och
bevakningshundar gäller från den 4 februari 2017. Tabell 2 beskriver översiktligt ett antal
kostnadsposter som antas resultera av de nya villkoren för fysiskt skydd
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Tabell 2: Översikt kostnader till följd av nya villkor för fysiskt skydd.
Typ

Kostnadspost

Skyddsvakt

Utbildning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter
samt godkänd av länsstyrelsen.
Skyddsvaktsutbildning

Vapenutbildning

Vapenutbildning
Fortlöpande skjutövningar

Vapen

Förvaring av vapen
Inköp av vapen

Bevakningshund

Utbildning

Hundförare

Utbildning
Fortlöpande utbildning
Hundförartillägg

Rekrytering

Rekryteringskostnad via rekryteringsföretag

Utökad personalstyrka

Utökat område att bevaka enligt villkor 3.

Källa: Sweco
Exempel, kostnad per år:
Skyddsobjekt innebär stationär bevakning dygnet runt.
Skyddsvakt cirka 500 kr/timme * 24 timmar * 365 dagar = 4 380 000 kr/år
Hundförare cirka 500 kr/timme * 24 timmar * 365 dagar = 4 380 000 kr/år
Vid behov av 10 vakter blir den totala årskostnaden:
4 380 000kr * 10 vakter = 43 800 000 kr/år

Kostnadsutveckling Forsmark
Figur 20 visar kostnadsutvecklingen för Forsmarks tre reaktorer fram till 2045 i förhållande till
elpriser, terminspriser och Swecos två elprisscenarier. Under en period fram till mitten av 2020talet kommer den ekonomiska situationen att vara utmanande. Skulle terminspriserna på längre
sikt falla ut i linje med dagens låga nivåer ser situationen än mer utmanande ut.
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Figur 20: Kostnadsutveckling Forsmark basfallet
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Källa: Sweco
I ett scenario där avfallsavgifterna höjs kraftigt – mer än vad som SSM rekommenderat inför
kommande beräkningsperiod – försämras kalkylen ytterligare. Sweco har i detta fall antagit att
avgifterna höjs kraftigt kommande beräkningsperiod för att sedan minska efter att reaktorernas
drifttid passerat 40 år. Som Figur 21 visar dröjer det i detta fall till 2024 innan kostnaderna är i nivå
med elpriset enligt basfallet i Swecos modell. I sammanhanget är det värt att poängtera att avgiften
till kärnavfallsfonden i mångt och mycket kan ses som en fast kostnad som ska betalas, oavsett
investeringsbeslut eller ej.
Figur 21: Kostnadsutveckling Forsmark, scenario hög avfallsavgift
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Källa: Sweco
För att illustrera den reaktorspecifika kostnadsbilden inklusive fördelningen mellan olika typer av
kostnader ges i Figur 22, Figur 23 respektive Figur 24 dels en detaljerad uppdelning av kostnader
för respektive reaktor år 2020 och dels en mer översiktlig bild av hur utvecklingen antas te sig fram
till 2035 i Swecos referensfall. Värt att nämna är kapitalkostnaden för nya investeringar som för
samtliga tre reaktorer är som högst 2020, vilket förklaras av investeringarna till oberoende
härdkylning.
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Figur 22: Översikt kostnader F1. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregerat för
olika kostnadskategorier
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Källa: Sweco
Figur 22, Figur 23 respektive Figur 24 bygger på Swecos prognostiserade tillgänglighet.
Reaktorernas årliga produktion är i hög grad beroende av deras tillgänglighet. Därmed ska det
poängteras att kostnaden per producerad kWh baseras på Swecos bedömning och kan ett visst år
därmed i stor utsträckning påverkas om produktionen avviker från normalfallet. Swecos bedömning
grundar sig dels i reaktorernas historiska tillgänglighet och dels i kommande viktiga händelser,
såsom ombyggnader för oberoende härdkylning.
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Figur 23: Översikt kostnader F2. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregerat för
olika kostnadskategorier
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Källa: Sweco
Forsmark 2 antas ligga överlag något lägre i kostnad än F1. Vidare antas Forsmark 3 ligga
ytterligare något lägre än både F1 och F2. Det beror på att F3 är en nyare och större reaktor. Att
reaktorn är nyare medför i normalfallet lägre underhållskostnader och att reaktorn är större innebär
lägre kostnad per producerad kWh i och med att produktionen i basfallet är större än för F1 och F2.
Figur 24: Översikt kostnader F3. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregerat för
olika kostnadskategorier
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Källa: Sweco
Kostnadsutveckling OKG
Situationen för OKG skiljer sig från de övriga två anläggningarna på så sätt att det från och med
sommaren 2017 endast kommer att finnas en reaktor kvar i drift, O3. Det innebär att vissa
kostnader som till större delen är reaktoroberoende, exempelvis säkerhet och fysiskt skydd,
kommer behöva bäras av endast en reaktor. Samtidigt är O3 den största och modernaste reaktorn
i Sverige vilket gör att förutsättningarna för att bära dessa kostnader, åtminstone i teorin, är bättre
för O3 än för de resterande fem svenska reaktorerna.
Enligt Figur 25 är den ekonomiska situationen ansträngd och kommer enligt Swecos referensfall så
vara åtminstone fram till mitten av 2020-talet. Precis som för de övriga anläggningarna kan ägarna
inte säkra elpriser som täcker kostnaderna ens på längre sikt. Enligt Swecos bedömning kommer
dock elpriserna nå 30 öre/kWh några år in på 2020-talet i scenariot med IEAs bränslepriser och
kring 2027 enligt trendscenariot, vilket då gör att priset åtminstone täcker OPEX.
Figur 25: Kostnadsutveckling OKG basfallet
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Källa: Sweco
I ett scenario med högre avgift till kärnavfallsfonden än referensscenariot, försämras kalkylen
ytterligare, se Figur 26.
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Figur 26: Kostnadsutveckling OKG, scenario hög avfallsavgift
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Källa: Sweco
Görs en jämförelse av fördelningen mellan kostnader för O3, se Figur 27, och kostnader för övriga
svenska kvarvarande reaktorer efter 2020, framgår att O3 antas ligga lägre i kostnad än F1 och R3
men överlag i linje med kostnaderna för F2, F3 och R4. Det beror på att dessa reaktorer är relativt
moderna och har relativt hög installerad kapacitet. Detta leder till att kostnader för underhåll är
lägre samt att kostnad per producerad enhet sjunker som ett resultat av större produktion. Att O3
inte är billigast trots att den är nyast och har störst installerad kapacitet antas bero på att den i
större utsträckning behöver bära reaktoroberoende kostnader som annars kan spridas ut på flera
reaktorer.
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Figur 27: Översikt kostnader O3. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregerat för
olika kostnadskategorier
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Källa: Sweco
Kostnadsutveckling Ringhals
Bilden för Ringhals är i mångt och mycket densamma som för övriga två anläggningar. I
referensscenariot ses inte elpriser som täcker OPEX förrän första halvan av 2020-talet, se Figur
28.
Figur 28: Kostnadsutveckling Ringhals basfallet
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Källa: Sweco
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I ett scenario med högre avgifter till kärnavfallsfonden, se Figur 29, försämras bilden ytterligare.
Figur 29: Kostnadsutveckling Ringhals, scenario hög avfallsavgift
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Källa: Sweco
Den övergripande bilden av kostnadsfördelningen för R3 och R4 liknar den för övriga fyra svenska
reaktorer, se Figur 30 och Figur 31. CAPEX för nya investeringar ökar till följd av investeringen för
oberoende härdkylning.
Figur 30: Översikt kostnader R3. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregat för
olika kostnadskategorier
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Källa: Sweco
Det kan noteras att CAPEX ökar för 2035. Det gäller generellt för samtliga svenska reaktorer som
driftas livslängden ut och beror på att avskrivningstiden för nya investeringar antas vara
återstående teknisk livslängd. Därmed behöver nya investeringar mot slutet av en reaktors
livslängd skrivas av under en kortare period, vilket resulterar i att CAPEX ökar.
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Figur 31: Översikt kostnader R4. Till vänster: detaljerat för 2020. Till höger: aggregat för
olika kostnadskategorier
60

60

50

50
36,5

4,4

40
28,8

3,3

30

5,8

22,7

0,3
2,1

18,0

2,0

20

0,3

2,3

2,7

Kostnad [öre/kWh]

Kostnad [öre/kWh]

40

30

20

7,5

10

10

5,8

0

0
2020

2025
2030
2035
Capex från existerande investeringar
Capex från nya investeringar
Fasta OPEX
Variabla 6-18 månader

Variabla 0-3 månader
Variabla 6-18 månader
Capex

Variabla 3-6 månader
Fasta kostnader

Variabla 3-6 månader
Variabla 0-3 månader

Källa: Sweco

2.2 Vattenkraftens produktionskostnader
Betydande andel av vattenkraftstationerna i Sverige har idag behov av investering i både
kraftstation och kraftdamm. Det totala investeringsbehovet uppgår till cirka 1-2 miljarder SEK/år de
kommande 5-15 åren. Investeringarna berör cirka 3 500 MW installerad kapacitet. Investeringar i
kraftdammar är ett resultat av säkerhetsklassificering av Sveriges olika kraftdammar, där dammarna med
den högsta klassificeringen skall förstärkas för ett ökat dimensionerande flöde (10 000-årsflöde). I
kraftstationerna finns det ett betydande investeringsbehov i uppgradering/underhåll/ av turbiner och
generatorer.
De löpande elproduktionskostnader för att producera en kWh med vattenkraft ligger idag generellt
sett kring 20 öre/kWh. De största kostnadskomponenterna per kWh är:


Fastighetsskatt 8 öre/kWh



Slitage/reservdelar 4,4 öre/kWh



Nätavgift 3 öre/kWh



Egen personal 2 öre/kWh

4

Fastighetsskatten står därmed idag för nästan hälften av den svenska vattenkraftens löpande
kostnader, cirka 8 öre/kWh. Detta får särskilt stora konsekvenser med tanke på dagens historiskt sett
låga elpriser. Vid nästa taxeringsperiod så förväntas fastighetsskatten sjunka betydligt.
Miljöåtgärder i vattenkraftstationer diskuteras idag och kostnaderna är mycket osäkra. Det är inte
tydligt vilka krav som kommer, och branschen anser att effektivitet för olika miljöåtgärder är osäkert. En
vanlig åtgärd är fisktrappa/lockvatten (minimitappning). Investeringskostnaden uppskattas till ca 500 tSEK
4

Beroende på antal driftstimmar, geografiskt position, position i förhållande till anslutningspunkt, etc. så kan denna kostnad

variera och i enskilda fall ligga betydligt högre.
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per fallhöjdsmeter. Generellt utgör investeringskostnaden den primära kostnaden för småskalig
vattenkraft, medan produktionsbortfall utgör den primära kostnaden för storskalig vattenkraft.
Den svenska vattenkraften är idag till största del generellt sett avskriven, vilket betyder att
merparten av kapitalkostnaden för vattenkraft är låg. Dock skall det poängteras att
reinvesteringar/uppgraderingar leder till ökade kapitalkostnader. Det är idag svårt att räkna hem en
investering i uppgradering av turbin och generator, istället är vidmakthållande (att lappa och laga) det
alternativ som branschen huvudsakligen väljer.
Ombyggnad och betydande uppgradering av en kraftstation upplevs idag vara relativt dyrt, men
framförallt osäkert. Den rättsliga processen för att få ett nytt miljötillstånd upplevs idag av branschaktörer
som mycket omfattande, kostsam och osäker. Som exempel ansökte en större kraftproducent om att få
bygga om en kraftstation som har behov av betydande investeringar år 2007, och fick avslag först 8 år
senare.

2.2.1 Historisk utveckling av den svenska vattenkraften
Den svenska vattenkraften har utvecklats under cirka 100 år, till att idag generera kring 66
TWh el på årsbasis, fördelat på cirka 2 000 kraftstationer. Den totala installerade kapaciteten är
idag omkring 16,2 GW. Merparten av dagens kapacitet byggdes ut på 50-60-talet, då det mesta av
den storskaliga vattenkraften byggdes ut i flera av Sveriges större älvar. Ett par viktiga milstolpar i
svensk vattenkrafts historia som kan nämnas är:
1. År 1918 ändrades lagen så att ett vattenkraftverk kunde byggas ut utan att hänsyn
behövde tas till den så kallade kungsådran. Detta betyder att merparten av det
strömmande vattnet i en given älv kan regleras och användas till vattenkraftproduktion.
2. På 50-60-talet byggdes de flesta av dagens storskaliga vattenkraftstationer
3. Under 60-talet organiserades de flesta miljörörelserna
4. Under 70- och 80-talet byggdes inte vattenkraften ut i samma omfattning som tidigare, då
efterfrågan skulle tillgodoses med atomkraft
5. Under 90-talet initierades dammsäkerhetsarbete, som under 2000-talet blev konkretiserat.
Resultatet blev att olika typer av dammar fick olika säkerhetsklasser, vilket ledde till ett
relativt sett omfattande ombyggnadsarbete av de större kraftdammarna för att hantera de
5
högre dimensionerade flödena (10 000-årsflöde skall numera hanteras av de mest kritiska
dammarna).
6. Idag byggs inte vattenkraften ut i särskilt stor omfattning, utan fokus ligger på att
underhålla och vidmakthålla befintlig kapacitet.
Se Figur 32 för illustration över de viktigaste milstolparna i svensk vattenkrafts historia.

5

Sannolikheten för att ett flöde skall inträffa under ett givet år uttrycks vanligtvis med dess återkomsttid. Med 10 000-års
flöde menas att flödet i genomsnitt inträffar en gång vart tiotusende år eller, om man så vill, att sannolikheten är en på
tiotusen att ett flöde av denna storleksordning inträffar under ett givet år.
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Figur 32: Historisk utveckling av installerad kapacitet och årsproduktion med viktiga
milstolpar för svensk vattenkraft under 1900-talet
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Källa: Sweco
Idag är det svårt att bygga ut den storskaliga vattenkraften ytterligare. Detta beror primärt på
skyddade älvsträckor (de som inte är utbyggda ännu) och bristande lönsamhet i nyinvesteringar.
Istället fokuserar vattenkraftbolagen på att underhålla och vidmakthålla befintliga anläggningar.
2.2.1.1

Investeringsbehov i svenska vattenkraftstationer

De flesta studier idag belyser de ekonomiska förutsättningarna för ny vattenkraft. I denna studie
har fokus istället varit på befintlig vattenkraft, och analys har gjorts av vilka investeringar som krävs
för att bibehålla operationell kapacitet. Det finns i grund och botten tre alternativ:
A. Uppgradera: Turbin och generator byts ut/renoveras och en viss produktionsökning sker
ofta. Förväntad livslängd är ca 50 år.
B. Underhålla: Befintlig turbin och generator monteras ned och slitagedelar byts ut till nya.
Bibehållen produktionskapacitet. Förväntad livslängd blir då ytterligare ca 50 år.
C. Vidmakthålla: Befintliga komponenter används i möjligaste mån, och de mest akut slitna
komponenterna byts ut/renoveras. En viss minskning av tillgänglighet kan förväntas jämfört
med övriga alternativ. Förväntad livslängd blir då ytterligare ca 10 år.
En vattenkraftstation har flera olika komponenter, med olika tekniska livslängder. De viktigaste
presenteras i Tabell 3.
Tabell 3: Sammanställning av teknisk livslängd och olika komponenter i en
vattenkraftstation.
Namn
Damm,
tunnlar
underjordbyggnader,
infrastruktur
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Teknisk livslängd
och

>80 år

Elnät

40-80 år

Turbiner och generatorer

40-60 år
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Styr- och kontrollsystem

10-15 år

Källa: Sweco
Merparten av den svenska storskaliga vattenkraften installerades kring 50-60-talet, vilket
betyder att de idag är cirka 50 år gamla. En stor del av stationerna står därför inför beslutet
hur de skall bibehålla operationell förmåga för generatorer och turbiner, vilket innebär ett
betydande investeringsbehov. Generellt byggs vattenkraftstationer med två eller flera turbiner.
Anledningen till att flera turbiner installerades, istället för en enskild turbin, är att det skapar
redundans vid eventuellt haveri samt att underhålls- och reparationsåtgärder inte nödvändigtvis
betyder 100 procent produktionsbortfall. Ett relativt förekommande koncept är att de två första
turbinerna kompletteras med ytterligare en turbin vid ett senare tillfälle (då blir det totalt två plus en,
det vill säga tre, turbiner). Inom detta projekt har Sweco kartlagt och analyserat de 200 största
vattenkraftstationerna i Sverige (motsvarar alla kraftstationer med 10 MW eller mer installerad
kapacitet) samt respektive turbin/generator. Dessa 200 stationer står för cirka 64 av totalt 66 TWh
elproduktion på årsbasis. Ett exempel på en vattenkraftsstation är:
En given station byggdes 1950. Ursprungligen installerades två turbiner som 1985
kompletterades med ytterligare en turbin. Under 2005 renoverades en av de
ursprungliga två turbinerna. Investeringsbehov för kraftstationen blir då enligt:
Generator 1: Renoverades år 2004, vilket ger ytterligare 50 års förväntad livslängd.
Förväntat behov av upprustningsåtgärd kring år 2054
Generator 2: Originalskick från år 1950, vilket ger ett investeringsbehov i närtid
Generator 3. Originalskick från år 1985, vilket ger en förväntan om upprustningsåtgärd
kring år 2035
Totalt bedöms cirka 3,5 GW installerad kapacitet vara i behov av
underhållsinvesteringar för att bibehålla befintlig produktionskapacitet under
kommande 5-15 årsperiod. Ovan analys genomfördes för de 200 största
vattenkraftstationerna i Sverige. Från analysen blev det tydligt att en betydande del av
underhållet redan idag är genomfört, men med en relativt stor andel investeringsbehov
återstående.
Under
åren
2005-2009
var
den
uppgraderade/renoverade
produktionskapaciteten strax över 4 GW. Se Figur 33 för illustration av det förväntade
investeringsbehovet per fem år.
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Figur 33: Historiska investeringar samt förväntat investeringsbehov fram till år 2049. På
vänster axel är berörd installerad kapacitet (att jämföra med totala installerade kapacitet på
6
cirka 16,2 GW). På höger axel är det antalet turbiner som påverkas.
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Notera att den skarpa puckeln för perioden 2015-2019 är ett resultat av antagande á 50 års livslängd på turbiner &

generatorer, i praktiken förväntas denna puckel ”smetas ut” fram till ca 2030.
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Källa: Sweco
Kostnaden för uppgradering är estimerad från historiska svenska uppgraderingsprojekt. Totalt har
cirka 200 kalkyler sammanställts. Från den empiriska datan blir det uppenbart att
uppgraderingskostnaden varierar med installerad kapacitet. Se Figur 34 för sammanställning. Det
kan ses att relationen mellan kostnad per MW och installerad kapacitet inte är linjär. Med en större
installerad kapacitet sjunker uppgraderingskostnaden per MW installerad kapacitet. Om vi antar en
uppgradering av 20 MW turbin/generator kostar detta cirka 2,95 MSEK/MW vilket ger en total
uppgraderingskostnad om totalt 59 MSEK (2,95 MSEK/MW x 20 MW). Denna kostnad inkluderar
turbin, generator samt kontroll- och styrsystem.
Figur 34: Totalkostnad för uppgradering som funktion av installerad kapacitet per generator
8
7
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Källa: Sweco
Kostnaden för att renovera respektive vidmakthålla är generellt proportionell mot kostnaden
för att uppgradera. Även detta samband är extraherat från empirisk data. Indikativt kostar
renovering cirka 57 procent av investeringskostnaden för uppgradering, medan vidmakthållande
kostar cirka 28 procent av kostnaden för uppgradering. Om samma exempel som ovan
återanvänds kostar det därför cirka:
Renovering av 20 MW: 59 MSEK x 57 % = 34 MSEK
Vidmakthållande av 20 MW: 59 MSEK x 28 % = 17 MSEK.
Om det antas att schablonerna för uppgradering/underhåll/vidmakthållande gäller, och dessa
appliceras på kraftverken som bedöms ha ett uppdämt investeringsbehov, kan totalkostnaden för
den svenska vattenkraftens investeringsbehov uppskattas. Det är mycket resurskrävande att
analysera vilket av de tre alternativen som är mest fördelaktigt/genomförbart för en given
vattenkraftstation. Detta kan givetvis göras, men skulle kräva en djupare analys än vad som
praktiskt varit genomförbart inom ramen för uppdraget. Därför presenteras siffror för
investeringsbehovet för respektive alternativ separat. Observera att alternativet med
vidmakthållande-investeringar antar två stycken vidmakthållande investeringar (förväntad livslängd
10 år per vidmakthållande investering). Figur 35 visar investeringsbehov för den svenska
vattenkraften per år.
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7
femårsperioder). Den orange ytan motsvarar den historiska investeringstakten.
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Utöver kapacitetsbevarande investeringar åligger det de svenska vattenkraftsproducenterna
att förstärka kraftdammarna för att hantera högre dimensionerande årsflöden. Utöver de
faktiska förstärkningarna skall åtgärdsplaner tas fram, en förhöjd egenkontroll krävs samt
rapporteringsskyldighet föreligger till Länsstyrelsen för de dammar som har hög
konsekvensklassificering.
De olika konsekvensklassificeringarna är sammanställda i Tabell 4.
Tabell 4: Sammanställning av konsekvensklasser för kraftdammar enligt RIDAS, samt antal
dammar i respektive kategori
Konsekvensklass

Beskrivning av konsekvens

Antal dammar

1+

Sannolikheten för svår påfrestning på samhället genom den
sammanlagda effekten av skadorna nedströms är hög:

26

- Förlust/förstörelse/obrukbarhet (på grund av vattenmassor) av
människors liv, många människors hem, kulturmiljö och
arbetsplatser

7

Notera att den skarpa puckeln för perioden 2015-2019 är ett resultat av antagande á 50 års livslängd på turbiner &

generatorer, i praktiken förväntas denna puckel ”smetas ut” fram till ca 2030.
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- Allvarliga störningar i landets el försörjning
- Förstörelse eller omfattande skador på andra samhällsviktiga
anläggningar
- Förstörelse av betydande miljövärden
- Mycket stor ekonomisk skada
1

Sannolikheten för förlust av människoliv eller för

198

allvarlig personskada är icke försumbar
eller
Sannolikheten är beaktansvärd för:
allvarlig skada på
- viktiga samhällsanläggningar
- betydande miljövärde
eller
Hög sannolikhet för:
- stor ekonomisk skadegörelse
2

Sannolikheten är icke försumbar för:

306

beaktansvärd skada på
- samhällsanläggningar
- miljövärde
eller
- ekonomisk skadegörelse

Källa: RIDAS – Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet
Sammanställning av rapportering avseende dammsäkerhet år 2014

samt

Svenska

kraftnäts

Kostnaden för att möta säkerhetskraven för de olika konsekvensklasserna är extremt
beroende av de lokala förutsättningarna. Kostnaden för att förstärka en given damm uppskattas
till 40-500 MSEK. De stora kraftbolagen har redan initierat dammsäkerhetsarbetet, och
investeringstakten är omkring 10-20 dammar per år. De totala investeringarna uppskattas till cirka
1 000 MSEK per år kommande 5-10 år.

2.2.2 Miljöanpassning av vattenkraft
Idag diskuteras miljöåtgärder för vattenkraften som resultat av ramvattendirektiven, modernisering
av miljöbalken och vattenverksamhetsutredningen. I nuläget råder det stor osäkerhet för hur den
nationella strategin kommer att utvecklas, samt implementeras i praktiken. Beroende på vad som
avses med miljöåtgärder är detta förknippat med olika åtgärder. Kostnaden för olika åtgärder beror
på förutsättningarna för olika vattenkraftstationer. Åtgärder som ofta diskuteras är fisktrappor,
ekologiskt flöde och lockvatten för lekande fiskar. Dessa olika åtgärder är i grund och botten att
säkerställa en minimitappning vid ett vattenkraftverk, vilket betyder att mindre vatten används till
kraftproduktion då en del av vattnet ”spills” förbi kraftverket. Storleken på minimitappningen varierar
8
kraftigt mellan olika kraftstationer. Ofta diskuteras MLQ som minimitappning. Beroende på MLQ
för en given kraftstation så blir ”spillet” större eller mindre, och det är svårt att göra en generell
approximation av hur stort produktionsbortfallet blir. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans

8
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Förenklat är MLQ den genomsnittliga vattenföringen under de perioder på året då vattenföringen är låg.
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med energimyndigheten har tagit fram en nationell strategi som strävar efter att hålla de totala
produktionsbortfallen till maximalt 2,3 procent av nuvarande årsproduktion (ca 1,5 TWh/år).
Olika miljöåtgärder har olika kostnader för kraftproducenterna. Generellt kan dock sägas att
kostnaden för större kraftstationer primärt är kostnader för produktionsbortfall, medan det
för mindre kraftstationer är själva investeringskostnaden som utgör den största kostnaden.
Indikativ kostnadsnivå för till exempel fisktrappor ca 500.000 SEK per fallhöjdmeter, även om
denna siffra kan variera kraftigt beroende på lokala förutsättningar. Kostnaden för
produktionsbortfall varierar också med lokala förutsättningar, och kan uttryckas som minskad
normalårsproduktion. Värdet på produktionsbortfallet beror på elpriset. Storleksordning på
produktionsbortfallet är svårt att generalisera. I en intervju med en av de större kraftproducenterna
10
uppskattades produktionsbortfallet till storleksordningen cirka 5 procent.
En enkel kalkyl har genomförts för att kvantifiera kostnaden per kWh vid
miljöanpassning. Kalkylen grundar sig dels på en investeringskostnad på
500 tSEK/fallhöjdsmeter, dels ett produktionsbortfall på 5 procent (på årsbasis).
Ekonomisk livslängd för investeringen är satt till 30 år och kalkylräntan till 6
procent. Kostnaden för investeringen beror på årsproduktionen i förhållande till
fallhöjden. Vid ett kraftverk med 50 meter fallhöjd, 80 MW och 4 000 driftstimmar
blir investeringskostnaden cirka 0,5 öre/kWh medan kostnaden för
produktionsbortfallet blir cirka 1,3 öre/kWh, om vi antar ett elpris på 25 öre/kWh.
Antar vi samma fallhöjd som ovan, men 20 MW installerad kapacitet (och därmed
lägre årsproduktion), blir investeringskostnaden cirka 2 öre/kWh.

2.2.3 Drift och underhållskostnader för vattenkraft
Drift och underhållskostnader för svensk vattenkraft brukar uppskattas till 10 öre/kWh. Denna siffra
skiljer sig givetvis åt mellan olika bolag, och är även beroende av hur stor del av verksamheten
som outsourcas samt vilken effektivitet aktuellt verk har. Vid dialog med de olika vattenkraftbolagen
har denna siffra bekräftats vara en god uppskattning. Detta värde om 10 öre/kWh är en av de
största enskilda posterna för ett typiskt vattenkraftverk idag, och inom ramen för detta projekt har vi
försökt dela upp den i delposter. Den största posten bedöms vara slitage och reservdelar (43
procent), följt av nätavgiften (uppskattad till 3 öre/kWh). Cirka 20 procent av de rörliga kostnaderna
uppskattas vara för egen personal, 2 procent går till bygdemedel (uppskattad till 0,2 öre/kWh) och
cirka 6 procent till konsultarvode. Totalsumman för drift och underhåll är cirka 10 öre/kWh.
Observera att fastighetsskatten ej är inkluderad i Figur 36 (se kapitel 2.2.4).

10

Produktionsbortfallet kan variera stort såväl uppåt som nedåt beroende på de lokala förutsättningarna.
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Figur 36: De olika delposterna som ingår i drift- och underhållskostnader för svensk
vattenkraft
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Källa: Sweco, baserat på årsredovisning 2013-2014 för en av de större vattenkraftsproducenterna.

2.2.4 Fastighetsskatten på vattenkraft
Fastighetsskatten på vattenkraft är 2,8 procent av taxeringsvärdet, vilket är högre än den
generella nivån på 0,5 procent för andra elproduktionsenheter. Fastighetsskatten består av
taxeringsvärdet för aktuellt kraftverk multiplicerat med skattesatsen. Riksdagsbeslutet om
fastighetsskatt på industrienheter bygger på förslagen i prop. 1994/95:203, Finansiering av
medlemskapet i Europeiska unionen. När skatten infördes var den 0,5 procent på taxeringsvärdet
på alla industrienheter inklusive elproduktionsenheter. Fastighetsskatten har idag fortfarande en
generell nivå om ,5 procent för alla elproduktionsenheter, men har vid ett antal tillfällen höjts
specifikt för vattenkraft. Figur 37 visar utvecklingen av fastighetsskattens skattesats för vattenkraft.
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Figur 37: Historisk utveckling av skattesatsen för fastighetsskatten på vattenkraft

Källa: Skatteverket
Till år 200 höjdes nivån från 0,5 till 1,2 procent. Dessutom infördes en tillfällig höjning mellan 2007
och 2011 med syfte att finansiera investeringsstöd till konvertering från direktverkande el- och
oljeuppvärmning. Denna höjning kom senare att göras permanent. Till 2008 höjdes skattesatsen på
vattenkraft till 2,2 och till 2011 till 2,8 procent. Höjningarna motiverades med att handeln med
utsläppsrätter drivit upp intäktssidan för vattenkraften samtidigt som kostnadssidan inte förändrats.
Fastighetstaxering sker vart sjätte år och bygger på principen att först beräkna totalvärdet
av vattenkraftverket genom att de framtida avkastningarna diskonteras till nutid. Förenklat
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består fastighetstaxeringsvärdet av intäkter (elprisintäkter och elcertifikat) minus de kostnader som
behövs för att bibehålla nuvarande kapacitet och produktion under överskådlig framtid, se Figur 38.
Notera att taxeringen utgår från ett normkraftverk vars värde sedan anpassas för att bättre stämma
överens med det faktiska verkets värde.
Taxeringsvärdet bestäms med utgångspunkt från värdet av normalårsproduktionen för ett
normkraftverk, som definierats på visst sätt när det gäller:


Ålder (denna har dock bedömts sakna inverkan på värdet och därför inte tagits hänsyn till
vid de två senaste fastighetstaxeringarna)



Normalårsproduktion



Utnyttjandetid



Möjlighet till flerårsreglering (denna har dock bedömts sakna inverkan på värdet och därför
inte tagits hänsyn till vid de två senaste fastighetstaxeringarna)



Belägenhet

Värdet av vattenkraftverket, uttryckt i kr/kWh, korrigeras då kraftverket avviker från
normkraftverket. För det enskilda vattenkraftverket korrigeras det i riktvärdesangivelsen angivna
värdet i kr/kWh för normkraftverket i den mån kraftverket skiljer sig från normkraftverket i fråga om
de riktvärdesgrundande värdefaktorerna normalårsproduktion, utnyttjandetid och belägenhet.
Inverkan av värdefaktorn utnyttjandetid har beräknats med utgångspunkt i skillnader mellan elpriser
under dag och natt respektive under sommar- och vinterhalvåren. Genom kraftverkets storlek,
vilken avser verkets normalårsproduktion, beaktas de olikheter i fråga om drift- och
underhållskostnader och förnyelsekostnader per kWh som föreligger mellan stora och små
kraftverk. Inmatningskostnaderna inklusive överföringskostnaderna på Svenska Kraftnäts stamnät
varierar beroende på var inmatningen sker. Detta beaktas genom värdefaktorn belägenhet. Hur
skillnader i fråga om utnyttjandetiden, storleken och belägenheten ska påverka värdet per kWh
regleras i fastighetstaxeringsförordningen.
Figur 38: Förenklad illustration av ett vattenkraftverks taxeringsvärde

Fastighetstaxeringsvärde

Intäkter

Kostnader

Källa: Sweco
Förenklat kan sägas att intäktssidan beräknas relativt ingående för det faktiska kraftverket,
med hänsyn tagen till exakt hur mycket aktuellt verk har producerat under de olika timmarna under
åren och vad spotpriset då var samt i vilken utsträckning det erhåller elcertifikat. Kostnaderna är
däremot betydligt mer schabloniserade, där drift- och underhållskostnader (samt övriga
investeringar som krävs för att bibehålla nuvarande kapacitet och produktion under överskådlig
framtid) samlas in för en stor del av branschen och sedan ger ett branschsnitt för olika
storleksklasser av vattenkraftverk. Om ett verk har exempelvis betydligt högre
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underhållsinvesteringar än snittet kommer detta således att påverka just detta verks värde
marginellt, eftersom kostnaden enbart beaktas i form av snittkostnad för branschen.
Investeringskostnader för produktionsökningar samt kapitalkostnader för tidigare gjorda
investeringar räknas ej till kostnader. Dock kan investeringar öka värdet på kraftverket eftersom
normalårsproduktionen kan öka, vilket ger upphov till en högre fastighetsskatt. Såldes gynnar inte
fastighetsskattens utformning nyinvesteringar, eftersom det leder till oförändrad eller högre
fastighetsskatt.
Första gången fastighetstaxeringen gjordes i sin nuvarande form var år 2000, samt därefter
2007 och 2013. Varje gång fastighetstaxeringen görs ses metodiken över och justeras.
Fastighetsvärderingen år 2013 gav upphov till en relativt stor fastighetstaxeringsökning, se Figur
39.
Figur 39: Fastighetstaxeringens värde (realt)

Fastighetstaxering totalt all vattenkraft,
reala värden [miljarder kronor]
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Källa: Statistiska centralbyrån
Ökat taxeringsvärde samt ökad skattesats innebär att fastighetsskatten på vattenkraft har
ökat, se Figur 40.
Figur 40: Utvecklingen av fastighetsskatten på vattenkraft i reala värden, omräknat till öre
per kWh
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Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Sweco
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+615%

En fastighetstaxering är en stor administrativ börda, varför den inte sker oftare än vart sjätte
år. Detta innebär att en viss fastighetstaxering gäller under en sexårsperiod, trots att
förändringar vad gäller exempelvis elpriser kan ha skett. Då fastighetstaxeringen görs beaktas
data för ett antal år bakåt i tiden. Fastighetstaxeringen för 2013 gjordes under hösten 2012 och
beaktade därför år 2011 års värden och fem år bakåt. Detta förstärker tidsförskjutning vad gäller
värderingen. Sweco har tittat på vad fastighetstaxeringen skulle ha blivit om den istället skett vart
tredje år under perioden 2007-2018, se Tabell 5.
Tabell 5: Jämförelse av totalt inbetalad fastighetsskatt för vattenkraften (reala värden)
mellan år 2007 och 2018 om fastighetstaxeringen skett vart tredje år istället för vart sjätte år
som nu
Total kostnad taxering
vart 3e år (MSEK)

Total kostnad taxering
vart 6e år (MSEK)

2007-2012

24 000

18 000

2013-2018

28 000

32 000

Totalt

52 000

50 000

Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Sweco
Den totala kostnaden under 2007 till 2018 är ungefär densamma oavsett om
fastighetstaxeringen görs vart tredje eller vart sjätte år. Dock skiljer det sig åt såtillvida att
kostnaden är högre perioden 2007-2012 men sedan lägre under perioden 2012-2018 om
fastighetstaxeringen hade skett vart tredje år istället för vart sjätte. Detta illustreras i Figur 41.
Figur 41: Jämförelse av totalt inbetald fastighetsskatt (reala värden) för vattenkraften mellan
år 2007 och 2018 om fastighetstaxeringen skett vart tredje år istället för vart sjätte år

Totalt inbetalad fastighetsskatt (reala
värden) för vattenkraften [öre per kWh]
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Källa: Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Sweco
Detta förklaras av att elpriserna var lägre innan 2007, vilket gav ett lägre fastighetstaxeringsvärde,
för att sedan stiga och ge det högre fastighetstaxeringsvärde som vi ser idag efter 2013 års
taxering (trots lägre elpriser).
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De senaste årens låga elpriser kommer att ha en sänkande effekt på
fastighetstaxeringsvärdena framöver. Om övriga inverkande faktorer så som skattesatsen (2,8
procent) och vattenkraftens kostnader hålls konstanta och enbart ett förändrat elpris tas i
beaktning, blir den framtida fastighetsskatten på vattenkraft enligt Figur 42. Där har det antagits att
fastighetstaxering (med hänsyn till förändrade elpriser) från och med 2018 görs vart tredje år.
Figur 42: Utvecklingen av fastighetsskatten på vattenkraft i reala värden fram till 2018, samt
prognos för framtida utveckling av fastighetsskatten baserat på Swecos simulerade elpriser
och ett antagande om (förenklad) fastighetstaxering vart tredje år
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Källa: Skatteverket, Sweco
Fastighetstaxeringen sjunker till (givet bibehållen skattesats och taxeringsmetodik) nästa
fastighetstaxering ner till samma nivåer som innan år 2013 års fastighetstaxering (runt 4,5
öre per kWh). Därefter stiger värdet stegvis igen vart tredje år, vilket förklaras av att Sweco tror på
stigande elpriser (framförallt efter 2020). Swecos elprisprognoser beskrivs i kapitlet Elprisscenarier
på sidan 78. Vattenkraftsbranschen har uttryckt att de just nu pressas av de låga elpriserna
tillsammans med den relativt höga nivån på fastighetsskatten 2013-2018. Förhoppningen är att
man ska kunna hämta hem detta i förbättrade marginaler då fastighetsskatten – om den är
oförändrad i sin utformning och skattesats – sjunker 2018. Branschen uttrycker dock en oro för att
politikerna ska höja skattesatsen på vattenkraftens fastighetsskatt för att täcka upp för de lägre
fastighetstaxeringarna 2018.

2.2.5 Case Swecoforsen
För att tydligare illustrera kostnaden för att bibehålla operationell kapacitet för ett typiskt svenskt
vattenkraftverk beskrives här ett fiktivt kraftverk; Swecoforsens kraftstation. Swecoforsen är ett
typiskt svenskt kraftverk från år 1966 med 2 x 40 MW installerad kapacitet i originalskick.
Swecoforsen producerar elektricitet motsvarande 4 000 driftstimmar (320 GWh/år). Kraftdammen
som Swecoforsen utnyttjar för kraftproduktionen är kategoriserad som en klass 1-damm som är i
behov av förstärkning. Två olika miljöåtgärder diskuteras; en åtgärd som minskar årsproduktionen
med 5 procent (minskning av årsproduktionen 320 GWh till 304 GWh/år) samt en åtgärd som
kostar 500 tSEK per fallhöjdsmeter. Den totala fallhöjden för Swecoforsen är 50 meter.
Investeringarna som krävs för att kraftdammen ska möta säkerhetskraven uppgår till cirka 80
MSEK. Denna investering är inget investeringsbeslut utan ett skall-krav för att fortsätta leverera
elkraft. Utöver investeringen i kraftdammen behövsturbin- och generator investeringar. Detta
betyder att ägarna investerar i antingen uppgradering, renovering eller vidmakthållning av turbiner
och generatorer. Livslängden för generatorerna och turbinerna blir ytterligare 50 år vid
uppgradering och renovering, alternativt 10 år om vidmakthållande väljs.
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De löpande elproduktionskostnaderna för Swecoforsen är omkring 18 öre/kWh. Kostnaden är
fördelad enligt:


Fastighetsskatt 8 öre/kWh



Slitage/reservdelar 4,4 öre/kWh



Nätavgift 3 öre/kWh



Egen personal 2 öre/kWh

Figur 43 visar kostnadsutvecklingen per kWh för Swecoforsens kraftstation.
11

Figur 43: Elproduktionskostnader per kWh för Swecoforsens kraftstation 1966 – 2015. ,
detaljerad

Källa: Sweco
De totala elproduktionskostnaderna för Swecoforsen uppgick till cirka 30,9 öre/kWh (år 2015),
varav cirka 18,4 öre/kWh var löpande kostnader. Kapitalkostnad (ränta och avskrivningar) uppgick
till cirka 12,5 öre/kWh. Se Figur 44 för ett vattenfalldiagram över de olika kostnadsposterna för år
2015.

11

Observera att figuren enbart sträcker sig till 2015 och inte inkluderar investeringskostnader framgent för att säkerställa

produktion. Notera även att kapitalkostnaderna inte är strikt avtagande över tid.
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Figur 44: Vattenfalldiagram över olika kostnadsposter för år 2015 för kraftstationen
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Källa: Sweco
År 2015 är ett speciellt år eftersom turbiner och generatorer är ekonomiskt och tekniskt avskrivna,
och ett behov av investeringar i nya/renovering/vidmakthållning av generator och turbiner
uppkommer. Även investeringen för dammsäkerhetsklassificering tillkommer. För enkelhetens skull
antas att investeringen byggs över en natt (uppgradering/renovering/vidmakthållande är 1-4 år
beroende på förutsättningar och omfattning). Vidare antas att båda turbinerna och generatorerna
byts ut simultant. I praktiken hade de bytts ut en och en, för att minimera produktionsbortfall.
I Figur 45 är vattenfalldiagrammet för år 2016 med alternativet uppgradering illustrerat. I detta
alternativ är 175 MSEK investerat i generatorer, turbiner och styr- och kontrollsystem. Detta leder
till cirka 8,7 öre/kWh för kapitalkostnad och avskrivningar. Även nät (eller transformatorer) har fått
en reinvestering, som dock är relativt liten i sammanhanget (0,7 öre/kWh), och är inte
differentierad för de olika alternativen. Den ekonomiska och tekniska livslängden för alternativet
uppgradering är 50 år.
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Figur 45: Vattenfalldiagram över de olika kostnadsposterna för år 2016 för alternativet
uppgradering för kraftstationen Swecoforsen
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Källa: Sweco
Alternativet renovering binder något lägre kapital än alternativet uppgradering. Den totala
renoveringskostnaden har uppskattats till 57 procent av kostnaden för uppgradering, totalt cirka
100 MSEK. Alternativet med renovering är illustrerat i Figur 46. Alternativet för renovering är
därmed något billigare än fallet med uppgradering, vilket också genererar lägre
produktionskostnader per kWh. Den förväntade livslängden till följd av renovering är 50 år.
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Figur 46: Vattenfalldiagram över de olika kostnadsposterna för år 2016 för alternativet
renovera för kraftstationen Swecoforsen
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Källa: Sweco
I det tredje alternativet vidmakthålla är investeringskostnaden lägre än för övriga alternativ
(28 procent av kostnaden för uppgradering). Dock så skiljer livslängden sig åt, då vidmakthålla
generellt sett ger 10 års utökad livslängd innan ytterligare investeringar måste genomföras. Vidare
så antogs det att slitage och underhållskostnader ökade från 4,4 öre/kWh till 4,9 öre/kWh under
den första vidmakthållningen (förväntad livslängd 2016-2025). Figur 47 visar de olika
kostnadsposterna för år 2016 för alternativ vidmakthålla.
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Figur 47: Vattenfalldiagram över de olika kostnadsposterna för år 2016 för alternativ
vidmakthålla för kraftstationen Swecoforsen
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Källa: Sweco
Då investeringar skrivs av linjärt, sjunker kostnaden för kapital linjärt. Kostnaden för avskrivningar
är linjär (och är således den samma under hela den ekonomiska livslängden). Den ekonomiska
(och tekniska) livslängden för uppgradering och renovering antas vara 50 år. Motsvarande siffra för
vidmakthållande är 10 år (teknisk och ekonomisk). Figur 48 visar löpande kostnader, avskrivningar
samt räntekostnader för alternativet uppgradera för åren 2016-2035.
Figur 48: Löpande kostnader, avskrivningar samt räntekostnader för alternativet uppgradera
för åren 2016-2035
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Källa: Sweco
Totalkostnaden för alternativet uppgradera är cirka 34 öre/kWh år 2016, för att sjunka över tid fram
till år 2030. Fastighetsskatten höjs mellan 2030-2035 till cirka 8 öre/kWh, och reinvesteringar i styroch kontrollsystem ökar kostnaden för räntor och avskrivningar. Elproduktionskostnaden per kWh
uppskattas till 25 öre/kWh år 2035. Figur 49 visar löpande kostnader, avskrivningar samt
räntekostnader för alternativet renovera för åren 2016-2035.
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Figur 49: Löpande kostnader, avskrivningar samt räntekostnader för alternativet renovera
för åren 2016-2035
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Källa: Sweco
Totalkostnaden för alternativet renovera är cirka 32 öre/kWh år 2016, för att sjunka över tid fram till
år 2030. Fastighetsskatten höjs mellan 2030-2035 till cirka 8 öre/kWh, och reinvesteringar i styroch kontrollsystem ökar kostnaden för räntor och avskrivningar. Elproduktionskostnaden för år
2035 uppskattas till 23 öre/kWh.
Figur 50 visar löpande kostnader, avskrivningar samt
räntekostnader för alternativet vidmakthålla för åren 2016-2035.
Figur 50: Löpande kostnader, avskrivningar samt räntekostnader för alternativet
vidmakthålla för åren 2016-2035
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Källa: Sweco
Totalkostnaden för alternativet vidmakthålla är cirka 32 öre/kWh år 2016, för att sjunka över tid
fram till år 2030. Fastighetsskatten höjs mellan 2030-2035 till cirka 8 öre/kWh, och reinvesteringar i
styr- och kontrollsystem ökar kostnaden för räntor och avskrivningar. Drift- och underhållskostnader
i scenariot vidmakthålla ökas med 0,5 öre/kWh vid den andra vidmakthållningen (år 2027) vilket ger
en total produktionskostnad på 24 öre/kWh år 2035.
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2.3 Vindkraftens produktionskostnader
De viktigaste parametrarna som definierar produktionskostnaden för vindkraft är kapitalkostnader,
tillgängliga vindresurser, vindkraftverkens tekniska egenskaper samt WACC. De löpande kostnader
inkluderar drift- och underhållskostnader, nättariffer, skatter, administration, försäkring av turbiner och
demonteringskostnader.
Ökande rotordiameter inom alla vindklasser tillsammans med högre navhöjder har visat sig vara
en viktig utveckling för mer kostnadseffektiva och produktiva vindkraftverk. Under de senaste tio
åren har det skett en snabb teknisk utveckling inom vindkraft vad gäller förbättrat energiutbyte och
kostnadseffektivitet. Detta är mest synligt i utvecklingen av högre torn, större rotorer och generatorer.
Orsakerna till denna utveckling är att en större rotor gör det möjligt att tillvarata vinden på ett bättre sätt,
vilket resulterar i högre energiutbyte per turbin.
Produktionskostnaden för vindkraft sjunker i takt med ökad kapacitetsfaktor och sjunkande
investeringskostnad. Drivkrafterna är dock olika: i grannlandet Norge hjälper utmärkta vindresurser
redan vid normala navhöjder till att hålla CAPEX låg och produktionen hög. I Sverige är vindresurserna
bra men högre navhöjder krävs för att komma åt bättre vind. Således blir den svenska
investeringskostnaden något högre än i Norge, vilket – allt annat lika - resulterar i en något högre
produktionskostnad.
Investeringarna som genomfördes tidigt i elcertifikatmarknaden, men även fram till för endast
några år sedan, sliter med lönsamheten på grund av den snabba teknik- och projektutvecklingen.
Många av dessa investeringar gjordes med vad vi idag anser vara föråldrad teknik, småskaliga projekt,
under en period med höga turbinpriser eller under suboptimala projektförhållanden. De tidigare höga
terminspriserna och certifikatpriserna i kombination tillät denna typ av investering. Dessutom var man vid
investeringar före 2012 omedveten om effekterna av den nu gemensamma svensk-norska
elcertifikatmarknaden. Stora nedskrivningar har gjorts och kommer att behöva göras för dessa
investeringar.
Vindkraftinvesteringarna fram till 2020 görs i konkurrens med andra projekt inom den
gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden, det vill säga framförallt i konkurrens med
svensk biobränsleeldad kraftvärme, norsk småskalig vattenkraft och storskalig vindkraft. Detta
kräver under rådande låga el- och certifikatpriser att rätt projekt väljs med tanke på vindresurser och
närhet till närmaste nätanslutningspunkt, men även lägre avkastningskrav än tidigare.

De viktigaste parametrarna som definierar produktionskostnaden för vindkraft är kapitalkostnader,
tillgängliga vindresurser, vindkraftverkens tekniska egenskaper samt diskonteringsräntan. Övriga
kostnader är rörliga kostnader vilket inkluderar drift- och underhållskostnader, nättariffer, skatter,
administration, försäkring av turbiner och demonteringskostnader. Av dessa parametrar är
kapitalkostnaden den mest betydande, där själva turbinerna står för cirka 65-80 procent.
Investeringarna som genomfördes tidigt i elcertifikatmarknaden, men även fram till för
endast några år sedan, sliter med lönsamheten på grund av den snabba teknik- och
projektutvecklingen. Många av dessa investeringar gjordes med vad vi idag anser vara föråldrad
teknik, småskaliga projekt, under en period med höga turbinpriser eller under suboptimala
projektförhållanden. De tidigare höga terminspriserna och certifikatpriserna i kombination tillät
denna typ av investering. Dessutom var man vid investeringar före 2012 omedveten om effekterna
av den nu gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden. Stora nedskrivningar har gjorts och
kommer att fortsätta behöva göras för dessa investeringar.
Vindkraftinvesteringarna fram till 2020 görs i konkurrens med andra projekt inom den
gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden, det vill säga framförallt i konkurrens
med svensk biobränsleeldad kraftvärme, norsk småskalig vattenkraft och storskalig
vindkraft. Detta kräver under rådande låga el- och certifikatpriser att rätt projekt väljs med tanke
på vindresurser och närhet till närmsta nätanslutningspunkt, men även lägre avkastningskrav än
tidigare.
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Nordiska vindresurser är bra till utmärkt men skiljer sig avsevärt mellan länder och
regioner. I Norge har hela västkusten utmärkta vindresurser. Investerare i Sverige fortsätter att
leta efter stora projekt vilket leder till att många nya projekt väntas i norr. Tillsammans med högre
navhöjder leder detta till starkare genomsnittliga vindhastigheter för de svenska projekten. Figur 51
visar vindhastigheter för konkurrerande vindkraftsprojekt i Sverige och Norge på förväntad navhöjd.
Figur 51: Vindhastigheter för konkurrerande vindkraftsprojekt i Sverige och Norge på
förväntad navhöjd
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Källa: Sweco WindCostimator
Ökande rotordiameter inom alla vindklasser tillsammans med högre navhöjder har visat sig
vara en viktig utveckling för mer kostnadseffektiva och produktiva vindkraftverk, såväl på
land som till havs. Under de senaste tio åren har det skett en snabb teknisk utveckling inom
vindkraft vad gäller förbättrat energiutbyte och kostnadseffektivitet. Detta är mest synligt i
utvecklingen av högre torn, större rotorer och generatorer. Orsakerna till denna utveckling är att en
större rotor gör det möjligt att tillvarata vinden på ett bättre sätt, vilket resulterar i högre
energiutbyte per turbin.
Vi ser olika tekniska utvecklingar i de olika länderna på den nordiska marknaden. Detta beror
på flera faktorer, men de två främsta orsakerna är vindförhållanden och tillståndsvillkoren. I den
södra delen av Sverige är den totala höjden för landbaserade vindkraftsprojekt ofta begränsad till
150 meter. Högre tornhöjder
möjliggör åtkomst till bättre vindresurser. Detta är enklast att
genomföra när turbiner placeras utanför sikte för bebyggelse vilket innebär en högre
utbyggnadspotential för norra Sverige där det är glesbefolkat.
Utöver trenden till ökad navhöjd fortsätter trenden till ökad turbinkapacitet. Tekniken som
kommer användas i en viss marknad är beroende av både vindförhållanden och även föreskrifter
och tillståndsvillkor. I Figur 52 visas trender för nav- och total turbinhöjder för de nordiska länderna.
Figur 52: Swecos teknikutvecklingsscenario för landbaserad vindkraft i Norge och Sverige
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Samtidigt ses en trend mot större och större projekt över tid, se Figur 53.
Figur 53: Utveckling av projektstorlek, projektstatus och investeringsperiod för landbaserad
vind i Sverige och Norge
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Källa: Sweco WindCostimator
Det finns en tydlig nedåtgående trend i investeringskostnaden per MW i samtliga nordiska
länder. Drift och underhåll minskar men är ett område där det fortfarande finns en stor potential för
utveckling och optimering. Nedmonteringskostnader väntas att förbli konstant. Utvecklingen av
kostnader för nätet och försäkringskostnader kan betraktas som områden med störst osäkerhet.
Kapacitetsfaktorn ökar och investeringskostnaden sjunker, vilket leder till sjunkande
produktionskostnader för vindkraften. Drivkrafterna är dock olika: i Norge hjälper utmärkta
vindresurser redan vid normala navhöjder till att hålla CAPEX låg och produktionen hög. I Sverige
är vindresurserna bra men högre navhöjder krävs för att komma åt bättre vind. Således blir den
svenska investeringskostnaden något högre än i Norge, vilket resulterar i en något högre
produktionskostnad. Figur 54 visar en överblick över kostnadsutvecklingen inom svensk vindkraft
vid olika WACC.
Figur 54: Kostnadsutveckling inom svensk vindkraft vid olika WACC
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Källa: Sweco WindCostimator
Figur 55 visar den svenska utbudskurvan för vindkraft för olika WACC, projektfas och tillstånd för
svensk landbaserad vindkraft. Synen på vad som kan byggas ut inom ramen för
elcertifikatmarknaden fram till 2020 påverkas till stor del av vilket avkastningskrav man ställer, och
därmed av vilka typer av investerare man har i marknaden. Vid låga avkastningskrav runt 4 procent
finns det fortfarande en större volym vindkraftsprojekt som är tillgängliga att byggas, vilket också
förklarar varför inbromsningen i elcertifikatmarknaden och speciellt vindkraftutbyggnaden inte varit
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större än den som ses nu. Efter beslutet att bygga ut Fosen (som bland annat Statkraft står bakom)
återstår dock ett begränsat utrymme för ytterligare utbyggnad av förnyelsebar kraftproduktion inom
ramen för elcertifikatsystemet. Swecos uppfattning är dock att det finns starka aktörer och fortsatt
drivkraft att bygga ut den svenska landbaserade vindkraften, om än med relativt låga
avkastningskrav.
Figur 55: LCOE för svenska landbaserade vindkraftsprojekt som kan byggas mellan 20162020 med en WACC på 8 procent (rad 1), 6 procent (rad 2), respektive 4 procent realt (rad 3)
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Källa: Sweco WindCostimator
Det finns ett större utbud av svenska vindkraftsprojekt än vad som kan byggas ut fram till 2020
inom ramen för elcertifikatmarknaden. En hel del redan tillståndsgivna projekt som skulle kunna
byggas ut vid rådande marknadsläge om man har låga avkastningskrav. Det finns även en större
volym inom de tillståndssökta projekten som har ännu lägre kostnader. Här blir det en tidsfråga om
dessa projekt hinner få tillstånd och fatta investeringsbeslut innan certifikatsmarknadsmålet är
uppfyllt.
Figur 56 visar kostnadsposter för det hypotetiska vindkraftsprojektet Swecoåsen som antas
realiseras i norra Sverige i tre olika etapper mellan 2010 och 2020. Swecoåsen exemplifierar både
teknikutvecklingen via en lägre specifik investeringskostnad, projektutveckling via högre navhöjd
och fullasttimmar samt olika WACC över tid. Av den anledningen visas kapitalkostnaden här både
med 4, 6 och 8 procent WACC.
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Figur 56: Swecoåsen – elproduktionskostnader för ett vindkraftsprojekt i etapper
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Källa: Sweco
De som Sweco ser framförallt kommer att investera i svensk vindkraft framöver är:


Kapitalstarka investerare



Investerare med låga avkastningskrav



Investerare där placeringarna ”bara måste göras”, exempelvis fonder med grön profil som
måste placera sitt kapital



Kraftbolag med en långsiktig plan att investera i förnybart alternativt är politiskt påverkade
att investera

Givetvis kan alla tänkbara kombinationer av dessa vara aktuella.

2.4 Kraftvärmens produktionskostnader
Hälften av den installerade kraftvärmekapaciteten i Sverige är yngre än 20 år. Endast 25 procent av
kapaciteten är äldre än 25 år. Generellt sett ser det inte ut att finnas något akut återinvesteringsbehov,
även om detta kan variera lokalt.
Ekonomin för ett kraftvärmeverk beror främst på dess möjlighet att producera värme till en
konkurrenskraftig kostnad. I och med att elproduktionen är att betrakta som sekundär, vilket påverkar
både investeringsbeslut och själva driften av ett kraftvärmeverk, är det inte helt enkelt att på ett rättvist
sätt jämföra elproduktionskostnaderna för kraftvärme med andra produktionsslag.
Driften i ett fjärrvärmesystem optimeras främst för att minimera kostnaderna för
värmeproduktionen, vilket kan leda till situationer där elproduktionen inte anpassas till
prissignaler från elmarknaden. Exempelvis kan det vara lönsamt att undvika att starta dyr
spetslastproduktion genom att tillfälligt minska elproduktion. trots höga elpriser. På motsvarande sätt kan
till exempel avfallseldade kraftvärmeverk producera el på sommaren trots låga elpriser, då det finns ett
behov av att hantera en given avfallsmängd. Notera dock att om det är gynnsamt att producera el när
värmelasten är låg finns dock vanligtvis en möjlighet att ladda på en ackumulatortank, vilket möjliggör för
el att produceras.
De löpande elproduktionskostnaderna för ett bioeldat kraftvärmeverk består av bränslekostnad,
drift och underhållskostnad, fastighetsskatt samt eventuell NOx-avgift. Notera dock att NOx-avgiften
vanligtvis blir en intäkt, då systemet bygger på återbetalning till de med lägst utsläpp.
Ett avfallseldat kraftvärmeverk har en relativt liten andel elproduktion i förhållande till
värmeproduktionen. Utmärkande för ett avfallseldat kraftvärmeverk är höga investeringskostnader samt
höga kostnader för drift och underhåll. Detta kompenseras av att de har en negativ bränslekostnad då de
kan ta betalt för att ta hand om exempelvis hushållsavfall.
En uppdelning i kostnader för el respektive värme låter sig inte enkelt göras. Det finns två
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huvudsakliga sätt att göra detta på. Det ena sättet är att se till hur stor del el respektive värme som
produceras och låta kostnadsposterna vara hänförliga därefter. Det andra sättet är att beakta skillnaden
mellan vad enbart värme skulle kosta att producera jämfört med vad det kostar att även producera el
genom kraftvärme. Detta beräknas genom att kostnaden för att producera fjärrvärme subtraheras från den
totala produktionskostnaden för att producera både el och värme, så kallad värmekreditering. I syfte att
göra de olika kostnadsposterna jämförbara med de för andra kraftslag har i princip den förstnämnda
metoden valts, dock har bränslekostnaden definierats som kostnaden för det extra bränsle som går åt för
att producera el utöver enbart värme.
Beräkningarna visar att det avfallseldade kraftverket har lägre kostnader per kWh än det bioeldade
kraftverket. Det biobränslebaserade kraftverkets elproduktionskostnader beräknas till strax över 40
öre/kWh, medan det avfallseldade kraftvärmeverkets elproduktionskostnader uppskattas till strax under 30
öre/kWh. Det bör dock nämnas att värdena som redovisas utgår från en förenklad uppdelning mellan vilka
kostnader som är hänförliga till el respektive värme och att värdena därför kan variera beroende på
metodval.

2.4.1 Kraftvärmens struktur
Idag finns det cirka 5 000 MW installerad eleffekt i kraftvärme i Sverige. Av denna återfinns
drygt två tredjedelar inom fjärrvärmesektorn och resterande inom industrin, främst inom pappersoch massaindustrin. Biobränslen är det dominerande bränslet. Inom industrin är det nästan
uteslutande biobränslen medan cirka 40 procent av den installerade kapaciteten inom
fjärrvärmesektorn är fossil. Notera dock att många av de fossila kraftvärmeverken de senaste åren
har haft en låg användningsgrad. Det är främst ett fåtal stora anläggningar i Göteborg, Malmö,
Stockholm och Västerås som fortfarande använder fossila bränslen. Den typiska
kraftvärmeanläggningen i Sverige är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på cirka 30 MW. Figur 57
visar installerad kraftvärmeeffekt (eldelen) per bränsle och typ.
Figur 57: Installerad kraftvärmeeffekt (eldelen) uppdelat per bränsle och typ

Källa: Platts, Svensk Energi, Sweco
Hälften av den installerade kraftvärmekapaciteten i Sverige är yngre än 20 år. Endast
25 procent av kapaciteten är äldre än 25 år. Generellt sett ser det inte ut att finnas något akut
återinvesteringsbehov, även om detta kan variera lokalt. Den stora boomen för utbyggnad av
kraftvärme pågick mellan 2006 och 2010 (se Figur 58). Denna berodde dels på en utbyggnad av
biobränslebaserad kraftvärme drivet av elcertifikatsystemet som infördes 2003 och ökande elpriser,
men berodde även till stor del på de två stora fossila kraftvärmeanläggningarna som tillkom i
Göteborg och Malmö.
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Figur 58: Installationsår på existerande kraftvärmekapacitet i Sverige

Källa: Platts, Sweco

2.4.2 Ekonomiska förutsättningar för kraftvärme
Ekonomin för ett kraftvärmeverk beror främst på dess möjlighet att producera fjärrvärme till
en konkurrenskraftig kostnad. I och med att elproduktionen i viss mån är att betrakta som en
biprodukt, vilket påverkar både investeringsbeslut och själva driften av ett kraftvärmeverk, är det
inte helt enkelt att på ett rättvist sätt jämföra elproduktionskostnaderna för kraftvärme med andra
produktionsslag. Figur 59 visar ungefärlig intäkt från el- respektive värmeproduktion för ett typiskt
biobränsleeldat kraftvärmeverk (med samt utan elcertifikat) respektive för ett avfallseldat
kraftvärmeverk.
Figur 59: Ungefärlig intäkt från el respektive värmeproduktion för ett typiskt biobränsleeldat
kraftvärmeverk med respektive utan elcertifikat samt för ett avfallseldat kraftvärmeverk

Källa: Sweco
Driften i ett fjärrvärmesystem optimeras främst för att minimera kostnaderna för
värmeproduktionen, vilket ger upphov till situationer där elproduktionen inte helt anpassas
till prissignaler från elmarknaden. I ett fjärrvärmesystem finns oftast flera olika anläggningar som
kan användas för att möta värmebehovet med anläggningar med en låg rörlig kostnad som
basproduktion (till exempel spillvärme och avfall), något dyrare produktion för medellast (till
exempel biobränsleeldad kraftvärme) samt produktion med höga rörliga kostnader för spetslast (till
exempel oljeeldade hetvattenpannor). Normalt sett används kraftvärmeanläggningar för bas- och
medellast och som producerar el i förhållande till värmelasten. Det faktum att elproduktionen måste
anpassas till värmebehovet kan leda till situationer där elproduktionen inte helt anpassas efter
prissignaler på elmarknaden. Exempelvis kan det vara lönsamt att undvika att starta dyr
spetslastproduktion genom att tillfälligt minska elproduktion trots höga elpriser. På motsvarande
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sätt kan till exempel avfallseldade kraftvärmeverk producera el på sommaren trots låga elpriser, då
det finns ett behov av att hantera en given avfallsmängd. Notera dock att om det är gynnsamt att
producera el när värmelasten är låg finns dock vanligtvis en möjlighet att ladda på en
ackumulatortank, vilket möjliggör för el att produceras.
I denna rapport beskrivs fortsättningsvis produktionskostnaderna för bio- och avfallseldade
kraftvärmeverk då dessa kan sägas representera en typisk kraftvärmeanläggning i Sverige, både
existerande och planerade.

2.4.3 Exempel Swecohamn – kostnader för ett biobränsleeldat
kraftvärmeverk på 30 MW eleffekt
Den rörliga elproduktionskostnaden för ett bioeldat kraftvärmeverk består av
bränslekostnad, rörlig drift och underhållskostnad samt NOx-avgift. Notera dock att NOxavgiften vanligtvis blir en intäkt, då systemet bygger på återbetalning till de med lägst utsläpp.
Bränslekostnaden har definierats som kostnaden för det extra bränsle som går åt för att utöver
värme producera el. Den rörliga underhållskostnaden har fördelats proportionerligt mellan el och
värme. Bränslepriset är antaget till 187 kr/MWh.
De mer fasta kostnaderna består främst av fasta drift och underhållskostnader samt
fastighetsskatt. För en nyinvestering tillkommer kapitalkostnader från investeringen. De fasta
kostnaderna är beräknade genom att fördela de totala fasta kostnaderna proportionerligt mellan el
och värmeproduktion. De parametrar som används för investeringsberäkningen är en investering
på 40 400 kr/kW el,netto, 25 års ekonomisk livslängd samt 6 procent WACC. Figur 60 visar
elproduktionskostnaden för ett biobränslebaserat kraftvärmeverk på 30 MW el.
Figur 60: Schematisk bild av elproduktionskostnaden för Swecohamn, ett biobränsleeldat
kraftvärmeverk på 30 MWel
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Källa: Sweco, Energiforsk, El från nya och framtida anläggningar 2014, Elforsk rapport 14:40
Av Figur 60 framgår det att den intäkt som behövs för att täcka de rörliga kostnaderna är cirka 20
öre/kWh. Vidare kan man utläsa att det krävs en intäkt på cirka 25 öre/kWh för att täcka alla
löpande produktionskostnader, även de mer fasta drift- och underhållskostnaderna. Slutligen skulle
det krävas långsiktiga intäkter från el- och elcertifikatmarknaden på över 40 öre för att göra en
nyinvestering lönsam. Hur kostnaderna för investering, bränsle, drift- och underhåll samt övriga
poster hänförs till värme respektive el kan göras på olika sätt. Om istället metoden med
värmekreditering hade använts (med Swecos antaganden om ingående kostnadsposter) hade
elproduktionskostnaderna istället gått upp till cirka 66 öre per kWh för ett biobränsleeldat
kraftvärmeverk.
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2.4.4 Exempel Swecoverket - kostnader för ett avfallseldat kraftvärmeverk
på 20 MW eleffekt
Ett avfallseldat kraftvärmeverk har en relativt liten andel elproduktion i förhållande till
värmeproduktion. Utmärkande för ett avfallseldat kraftvärmeverk är höga investeringskostnader
samt höga kostnader för drift och underhåll. Detta kompenseras av att de har en negativ
bränslekostnad då de kan ta betalt för att ta hand om exempelvis hushållsavfall. En
mottagningsavgift på 130 kr/MWh är antagen samt ett CO 2-pris på 5 EUR/ton. Rörliga drift- och
underhållskostnader samt fasta kostnaderna är fördelade proportionerligt mellan el och
värmeproduktion. De parametrar som används för investeringsberäkningen är en investering på
108 600 kr/kW el,netto, 25 års ekonomisk livslängd samt 6 procent WACC.
Figur 61 visar elproduktionskostnaden för ett avfallseldat kraftvärmeverk på 20 MW el. Av figuren
framgår det att den rörliga elproduktionskostnaden är negativ. De relativt höga drift- och
underhållskostnaderna gör dock att det långsiktigt krävs ytterligare intäkter på cirka 1-2 öre för att
täcka åtminstone de rörliga kostnaderna. För att även täcka kapitalkostnaderna krävs intäkter på
över 25 öre. Det ska dock noteras även här att ovanstående illustration är förenklad och beror av
metodval. Om istället metoden med värmekreditering skulle ha använts (med Swecos antaganden
om ingående kostnadsposter) blir elproduktionskostnaderna istället cirka -29 öre per kWh för ett
avfallseldat kraftvärmeverk.
Figur 61: Schematisk bild av elproduktionskostnaden för Swecoverket, ett avfallseldat
kraftvärmeverk på 20 MWel
30
24.0

25.6

25
20

Kostnad [öre/kWh]

15
10
5

8,0

0.5

1.6

0
-5
-6.9

-10
-15

3,3
-13.0

-1.2

4,0

-20

Källa. Sweco, Energiforsk, El från nya och framtida anläggningar 2014, Elforsk rapport 14:40

2.4.5 Skatter och avgifter på bränslen och utsläpp
Normalt sett blir ett bränsle skattepliktigt när det tillverkas, bearbetas eller förs in till Sverige.
Skatter och avgifter på bränslen innefattar:


Energiskatt



Koldioxidskatt



Svavelskatt



Kväveoxidavgift

Olika bränslen betalar olika nivåer av dessa skatter och avgifter, och vissa är helt undantagna.
Nivån på energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten bestäms av typ av bränsle och
användningsområde (genom att vissa användningsområden har nedsättning från den generella
skattenivån), medan kväveoxidavgiftens storlek bestäms av de faktiska utsläppen. Dock kan
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nedsättningar fås vid exempelvis reningsåtgärder. Bränslebaserad elproduktion sker främst i
kraftvärmeverk, och i förekommande fall, i kondenskraftverk.
Tabell 6 visar en sammanställning av ett urval av olika bränslen som kan användas vid
elproduktion och vilka skatter och avgifter som dessa belastas med.
Tabell 6: Skatter och avgifter som betalas vid elproduktion vid förbränning av olika bränslen
Bränsle/process

Energiskatt

CO2-skatt

Svavelskatt

Kväveoxidavgift

Fossil elproduktion

Enbart för
produktion
av hjälpkraft, den
del
som ej är
skattepliktig

Enbart för
produktion
av hjälpkraft, den
del
som ej är
skattepliktig

Ja

Ja

Elproduktion från
torv

Nej

Nej

Ja

Ja

Elproduktion från
avfall

Nej

Nej

Nej

Ja

Biobränslebaserad
elproduktion

Nej

Nej

Nej

Ja

Källa: Naturvårdsverket, Skatteverket
Bränsle som används till att producera energiskattepliktig el belastas inte med energi- och
CO2-skatt. Motiveringen för att undanta energiskattepliktig el är att denna beskattas i
användarledet och att därmed undvika dubbelbeskattning. Det gäller oavsett om det är
kondensproduktion eller kraftvärme. Dock betalar man energi- och CO2-skatt på insatsbränslen till
hjälpkraft, det vill säga den kraft som används internt och som inte är energiskattepliktig (cirka 1,5
procent för kraftvärmeanläggningar). Energi- och koldioxidskatten ger låga incitament att ändra
elproduktionen givet att det är en så begränsad del som berörs av dessa skatter. Istället är det
priset på utsläppsrätter samt möjlighet till elcertifikat som främst påverkar incitamenten att
begränsa användningen av fossila bränslen för elproduktion. Vad gäller svavelskatten kan sägas
att minskad användning av svavelhaltiga skatteskyldiga bränslen, avsvavling av bränslen samt
reningsåtgärder har inneburit att svavelutsläppen har minskat kraftigt i Sverige.
I Figur 62 visas de statliga inkomsterna ifrån svavelskatt, vars beskattningsnivå varit i princip
oförändrad sedan den infördes 1991.
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Figur 62: Aktörernas totala kostnad för svavelskatten mellan 1993 till 2014, reala värden
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Källa: Naturvårdsverket, Skatteverket
Att inkomsterna från svavelskatten sjunkit kraftigt indikerar att svavelskatten har haft en effekt vad
gäller att få aktörer att byta till lågsvavliga bränslen, investera i avsvalning och rening etcetera.
Notera även att det skett ett skifte mot fler avfalls- och biobränsleeldade kraftvärmeverk, vilka är
undantagna från svavelskatt genom avsaknad av ingående svavel. En kväveoxidavgift tas ut på 50
kronor per kilo kväveoxider vid användning av pannor och gasturbiner som producerar mer än 25
GWh/år. Företagen betalar efter hur mycket kväveoxider de släpper ut under året. Nästan hela
intäkterna från avgiften (99 procent) återbetalas därefter till företagen beroende på hur mycket
energi de producerat under året. Dagens utformning av kväveoxidavgiftssystemet innebär att vissa
aktörer får en nettokostnad medan andra får en nettointäkt. Miljön som helhet är ”vinnare” som
systemet idag är utformat medan det är neutralt för alla ingående anläggningar, se Figur 63.

NOx Nettoavgift per bransch år 2013
[miljoner kronor]

Figur 63: NOx-nettoavgift per bransch (år 2013). De positiva värdena innebär att
återbetalningen är högre än avgiften
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Källa: Naturvårdsverket
Kväveoxidavgiftssystemet innebär en nettointäkt för energibranschen genom bränsleval och
genom att reningsutrustning installerats allmänt, oftast med SNCR-teknik.
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I denna studie tittas specifikt på kostnadsstrukturen för biobränslebaserad respektive avfallseldad
kraftvärme. Biobränslebaserad kraftvärme har en nettointäkt från NOx-avgiften på cirka 1,1 öre per
kWh. Avfallseldad kraftvärme har en nettointäkt från NOx-avgiften på cirka 1,2 öre per kWh.
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3. Intäkter
Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar prissättningen av el.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med
kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Den långsiktiga
produktionskapaciteten påverkas för svensk del framförallt allt av utvecklingen för kärnkraften och
utbyggnaden av förnybar kraftproduktion. Kortsiktigt är det den hydrologiska situationen, temperaturen,
kärnkraftens tillgänglighet samt vindförhållanden och tillgänglig överföringskapacitet med angränsande
länder faktorer som främst påverkar elpriserna.
Terminsmarknaden reflekterar en marknadstro och drivs i stor utsträckning av förändringar på
marknaderna för utsläppsrätter och bränslen. Även förändrade förväntningar om elanvändningen
framöver och utbyggnad av ny kraftproduktion som på lång sikt påverkar kraftbalansen och trading
policies påverkar terminsmarknadens prissättning. Den viktigaste förklaringen till prisfallet på
terminsmarknaden under perioden 2010-2016 är att priserna på kol och utsläppsrätter har fallit dramatiskt
under perioden. Terminsmarknaden är den viktigaste orienteringen för vilka elpriser producenter kan
säkra på några års sikt. Terminskontrakt till och med 2020 handlas nu under 20EUR/MWh.
Bränslepriserna är den enskilt viktigaste marknadsfaktorn som avgör hur elpriserna i Sverige
utvecklas. Även förnybarutbyggnad, framtiden för svensk kärnkraft, fysisk marknadsintegration
och CO2-priset är viktiga politiskt påverkbara faktorer, där sistnämnda har stor osäkerhet på sikt.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med
kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Många av dessa
faktorer påverkas i sin tur i olika grad av ekonomisk tillväxt och beslut kring klimat- och energipolitik. Även
om alla faktorer innefattar viss osäkerhet är utvecklingen av CO 2-priserna den mest osäkra i analysen.
Givet EU-ETS höga politiska prägel är det möjligt med stora förändringar i CO 2-priset, vilket skulle få
direkta och betydande konsekvenser på elpriset. Politiska beslut kring förnybarmål på längre sikt såväl
som framtiden för kärnkraft och fysisk marknadsintegration är centrala faktorer som har en direkt inverkan
på priserna på elmarknaden.
Den kraftiga ökningen av kapacitet inom förnybar kraftproduktion i Norden, ny kärnkraft i Finland och en
relativt liten ökning av efterfrågan på el kommer att stärka den nordiska kraftbalansen ytterligare och
samtidigt pressa elpriserna fram till 2020.
Om vi förutsätter en fungerande EU-ETS, kan elpriserna i Norden och Sverige öka till följd av
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ökade priser på utsläppsrätter (EUA) och större marknadsintegration mellan Norden och
kontinenten. Under perioden 2020-2030 bedöms den nordiska kraftbalansen stärkas ytterligare. Den
förnybara kapaciteten ökar i våra scenarier med cirka 10 TWh i Sverige efter 2020, vilket medför en
långsammare utbyggnadstakt än innan 2020. Norge antas inte vara med i elcertifikatmarknaden efter
2020 och förnybarutbyggnaden där styrs endast av elpriset, vilket innebär en inbromsning under några år.
Danmark och Finland antas ha stödsystem till förnybar kapacitet efter 2020. Samtidigt antas ett
fungerande EU-ETS med priser runt 28 EUR/MWh i 2030 och nya kabelförbindelser mellan Norden och
kontinenten komma i drift i linje med aktuella officiella planer. När fler kabelförbindelser byggs mellan
Norden och kontinenten kommer det nordiska överskottet exporteras i större utsträckning samtidigt som
högre elpriser ”importeras” från kontinenten – där både priserna och dess volatilitet ökar – vilket medför
generellt ökande elpriser i Norden.

3.1 Översikt elprispåverkande faktorer
Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar prissättningen av el.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med
kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Den långsiktiga
produktionskapaciteten påverkas för svensk del framförallt allt av utvecklingen för kärnkraften och
utbyggnaden av förnybar kraftproduktion. Kortsiktigt är det den hydrologiska situationen, temperaturen,
kärnkraftens tillgänglighet samt vindförhållanden och tillgänglig överföringskapacitet mellan angränsande
länder faktorer som främst påverkar elpriserna. Elpriserna i Sverige sätts där utbud möter efterfrågan för
aktuell timme, med marginalkostnaden för kolkraft som den viktigaste prisdrivaren för det svenska elpriset
idag.
Priset på utsläppsrätter är centralt för det svenska elpriset, men osäkerheten kring framtidens
utsläppsrättspriser är mycket stor. Marknaden för utsläppsrätter (EUA) präglas av ett stort överskott
som primärt byggts upp efter finanskrisen 2008/2009. I ett business-as-usual-scenario beräknas det ta
cirka tio år att beta av överskottet även med nya marknadsmekanismer som införts som den så kallade
stabilitetsfonden (MSR). Först när överskottet av utsläppsrätter minskat markant kan priserna på
utsläppsrätter börja reflektera den verkliga kostnaden av att minska utsläppen av CO2. I nuläget är
osäkerheten på marknaden för utsläppsrätter stor och det är vanligt med stora kursrörelser utan större
fundamentala förändringar. Priset på utsläppsrätter benämns ofta som den stora jokern för de europeiska
elpriserna och har en mycket central roll som prisdrivare och investeringssignal för elproduktion med låga
utsläpp.
Även bränslepriserna och framförallt priset på kolkraft är mycket centralt för det svenska elpriset.
Med tanke på att Sverige inte har någon elproduktion från kolkondenskraftverk förefaller det inte som
självklart att marginalkostnad för kolkraft spelar en så central roll i prisbildningen. En av orsakerna till att
marginalkostnaden för kolkraft ändå är så pass viktig för det svenska elpriset är att Europa som helhet är
väldigt beroende av kolkraft, att Sverige är fysiskt sammankopplade med kontinenten och att vi handlar
mycket el med andra europeiska länder.
Kraftbalansen är mycket viktig för elpriset. Därmed har alla stora potentiella förändringar inom
kraftproduktionen stor betydelse, som till exempel nedstängningar av kärnkraftsreaktorer. Utöver det
kommer utbyggnaden av förnybarkraftproduktion att ha stor betydelse för den svenska och nordiska
elmarknaden.
Vattenkraftens unika flexibilitet skapar en speciell dynamik i prisbildningen på den nordiska och
därmed den svenska elmarknaden. Vattenkraftsproducenterna har en låg marginalkostnad, men har –
om de har magasinkapacitet – möjlighet att spara vatten till ett senare tillfälle då priset är högre.
Vattenkraften spelar med sin flexibla prissättning en central roll i prissättningen av svensk el.
Ökad eller minskad överföringskapacitet till omgivande länder påverkar också det svenska elpriset,
eftersom priserna i budområden som kopplas samman närmar sig varandra. Nya fysiska
sammankopplingar med kontinenten gör således att de nordiska och kontinentala elpriserna närmar sig
varandra.

72

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

Elpriserna i Sverige sätts där utbud möter efterfråga för aktuell timme. Varje dag bjuds
elproduktion och elanvändning in till Nord Pool Spot. Elpriset sätts för respektive elområde där
utbud och efterfrågan möts, vilket illustreras i Figur 64. Aktörerna på spotmarknaden bjuder in så
mycket el de önskar köpa respektive sälja beroende på pris. För varje timme under kommande
dygn summeras aktörernas bud till utbuds- och efterfrågekurvor. Den kombination av pris och
kvantitet där utbudet och efterfrågan exakt motsvarar varandra fastställer jämviktspris och kvantitet.
Figur 64: Prisbildning på spotpriset för el
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Källa Sweco
Förenklat motsvaras jämviktspriset av priset för att producera ytterligare en energienhet i
den dyraste produktionsanläggning som behövs för att möta efterfrågan. När elproduktionen
utnyttjas i kostnadsordning, från den produktionsenhet som har lägst marginalpris upp till
marginalpriset för den sista produktionsenhet som behövs, möts efterfrågan och utbud vid varje
givet tillfälle till lägsta möjliga kostnad.
Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som påverkar prissättningen av el.
Elanvändning, bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen
med kontinenten är faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Den
långsiktiga produktionskapaciteten påverkas för svensk del framförallt allt av utvecklingen för
kärnkraften och utbyggnaden av förnybar kraftproduktion. Kortsiktigt är det den hydrologiska
situationen, temperaturen, kärnkraftens tillgänglighet samt vindförhållanden och tillgänglig
överföringskapacitet mellan angränsande länder faktorer som främst påverkar elpriserna. Figur 65
illustrerar hur den svenska elmarknaden påverkas av en rad olika faktorer.
Figur 65: En komplex elmarknad
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Källa Sweco
Efterfrågan varierar över säsongen och främst med vädret på kort sikt, medan den på längre
sikt är mer beroende av utvecklingen i industrin, beteendemönstren, befolkningsutveckling
och ny teknik. Elanvändningen steg kraftigt från 1970-1990, men därefter har utvecklingen planat
ut. I spåren av finanskrisen 2008/2009 sjönk industrins elanvändning med cirka 15 procent, för att
sedan återta hälften av fallet 2009-2011. Många bedömare trodde att industrins elanvändning
skulle fortsätta stiga efter 2011, istället började den åter sjunka och noterade 2015 de lägsta
nivåerna sedan 80-talet. Figur 66 visar elanvändning i Sverige (inklusive Sweco referensscenario)
från 1990-2035.
Figur 66: Elanvändning i Sverige (inklusive Sweco referensscenario) från 1990-2035
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Källa: SCB och Sweco
Utbudssidan varierar både på kort och på lång sikt. Kortsiktigt påverkas utbudssidan mest av
väderfaktorer, där vindkraftsproduktionen styrs av vindhastigheter, kraftvärmeproduktionen
påverkas av temperaturen och värmebehovet och vattenkraftsproduktionen påverkas av nederbörd
och temperatur. På lång sikt påverkas utbudssidan av långsiktiga ekonomiska förutsättningar för
olika typer av elproduktion.
Kärnkraft utgör idag nästan en fjärdedel av den nordiska elproduktionen. En ny reaktor
planeras dessutom att driftsättas i Finland 2018. Det finns även planer på ytterligare en finsk
reaktor, som är tänkt att driftsättas år 2024. Tidplanen för de nya finska reaktorerna är dock osäkra
och kan komma att förändras. Minskar kärnkraftsproduktionen påverkar detta det svenska elpriset
uppåt.
Utbyggnaden av förnybar el, speciellt vindkraft, har en ökande betydelse för den svenska
och nordiska elmarknaden. I Sverige och Norge förväntas elcertifikatsystemet att bidra med 28,4
TWh årlig elproduktion till år 2020 (jämfört med år 2012). I Finland förväntas vindkraft generera 6
TWh mer vindkraft år 2020 jämfört med 2012, medan det danska stödsystemet förväntas innebära
cirka 13 TWh mer vindkraft över samma period. Summerat väntas det byggas cirka 45 TWh ny
förnybar elproduktion år 2012-2020 i Norden, främst bestående av vindkraft, men även en del
småskalig vattenkraft i Norge samt biokraft i Sverige och Finland samt en del solkraftproduktion.
Mer förnyelsebar elproduktion förskjuter de svenska elpriserna nedåt i förhållande till
marginalkostnaden för elproduktionsanläggningar drivna med fossila bränslen.
Marginalkostnaden för kolkraft är idag den viktigaste prisdrivaren för det svenska elpriset.
En mycket central del av prisbildningen är marginalkostnaden för fossilbränslebaserad
elproduktion, främst kolkraft och därmed priset på kol och utsläppsrätter. Med tanke på att Sverige
inte har någon elproduktion från kolkondenskraftverk förefaller det inte som självklart att
marginalkostnad för kolkraft spelar en så central roll i prisbildningen. En av orsakerna till att
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marginalkostnaden för kolkraft ändå är så pass viktig för det svenska elpriset är att Europa som
helhet är väldigt beroende av kolkraft, att vi är fysiskt sammankopplade och att vi handlar mycket el
med andra europeiska länder. I de fall det inte är priset på elimport från omgivande länder som är
marginalprissättande i Sverige, är det ofta någon vattenkraftsproducent som är
marginalprissättande.
Även priset på CO2 har mycket stor påverkan på elpriset, men likaså är osäkerheten kring
framtidens utsläppsrättspriser stor. Marknaden för utsläppsrätter (EUA) präglas av ett stort
överskott som primärt byggts upp efter finanskrisen 2008/2009. I ett business-as-usual-scenario
beräknas det ta cirka tio år att beta av överskottet även med nya marknadsmekanismer som
införts, som den så kallade stabilitetsfonden (MSR). Först när överskottet av utsläppsrätter minskat
markant kan priserna på utsläppsrätter börja reflektera den verkliga kostnaden av att minska
utsläppen av CO2. I nuläget är osäkerheten på marknaden för utsläppsrätter stor och det är vanligt
med stora kursrörelser utan större fundamentala förändringar. Priset på utsläppsrätter benämns
ofta som den stora jokern för de europeiska elpriserna och har en mycket central roll som
prisdrivare.
Vattenkraftens unika flexibilitet skapar en speciell dynamik i prisbildningen på den nordiska
och därmed den svenska elmarknaden. Vattenkraftsproducenterna har en låg rörlig
produktionskostnad, men har – om de har magasinkapacitet – möjlighet att spara vatten till ett
senare tillfälle då priset är högre och därmed en alternativkostnad. Vattenkraften spelar med sin
flexibla prissättning en central roll i prissättningen av svensk el. Vattenkraftsproducenterna vill inte
spilla vatten utan måste hålla en tillräcklig produktionstakt (hur hög beror på hydrologisk situation)
för att tömma sina vattenmagasin i takt med att de fylls på med ny tillrinning över tid.
Vattenkraftsproducenterna måste därmed sätta sina vattenvärden (de pris de kräver för att släppa
vatten genom turbinerna och producera el) på en tillräckligt låg nivå för att konkurrera ut tillräckligt
mycket andra produktionskällor med högre marginalkostnad och importel för att slippa spilla vatten
över tid, men vill utifrån detta ramvillkor ha ett så högt elpris som möjligt.
Vattenkraftsproducenternas vattenvärdering blir kraftigt beroende av elproduktion med högre
marginalkostnad/elpriser i omgivande länder, vilket i sin tur är beroende av marginalkostnaden för
kolkraft. Följaktligen är det svenska elpriset starkt beroende av marginalkostnaden för kolkraft i
dagsläget.
Priserna i budområden som kopplas samman närmar sig varandra. Nya fysiska
sammankopplingar mellan Norden, kontinenten och UK gör således att de nordiska och
kontinentala elpriserna närmar sig varandra. Existerande kablar, kablar under konstruktion samt
planerade kablar mellan Norden och kontinenten visas schematiskt i Figur 67.
Figur 67: Översikt av kablar mellan Norden, kontinenten och UK
existerande
under konstruktion
planerade

2015:
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3.2 Terminspriser
Terminsmarknaden reflekterar en marknadstro och drivs i stor utsträckning av förändringar på
marknaderna för utsläppsrätter och bränslen. Även förändrade förväntningar om elanvändningen
framöver och utbyggnad av ny kraftproduktion som på lång sikt påverkar kraftbalansen och
terminsmarknadens prissättning för el.
Den viktigaste förklaringen till prisfallet på terminsmarknaden under perioden 2010-2016 är att
priserna på kol och utsläppsrätter har fallit dramatiskt under perioden. Kol med leverans i Europa
(API2) handlades i början av 2010 till cirka 120 USD/ton, idag handlas motsvarande produkt till under 40
USD/ton. Utsläppsrätter (EUA) handlades i början av 2010 till knappa 15 EUR/ton, i slutet av februari
handlas samma produkt till knappt 5 EUR/ton.
Till mitten av mars 2016 har terminsmarknaden fallit ytterligare cirka 5 EUR/MWh från nivåerna i början av
året, och alla terminskontrakt till och med 2020 handlas nu under 20 EUR/MWh.

Terminsmarknaden reflekterar en marknadstro och drivs i stor utsträckning av förändringar
på marknaderna för utsläppsrätter och bränslen. Spotpriserna på el styrs i stor utsträckning av
kortsiktiga ändringar i den hydrologiska situationen, temperaturen som påverkar elanvändningen,
vindförhållanden och tillgänglighet i olika produktionsenheter och överföringskapacitet.
Terminsmarknaden för el däremot, som speglar marknadens bedömning av framtida elpriser, styrs
mindre av dessa kortsiktiga faktorer, då förhållandena kring exempelvis väder och tillfälliga
produktionsstörningar flera år framåt i tiden är okända när värderingen av terminskontrakten görs.
Istället drivs terminsmarknaden i stor utsträckning av förändringar på marknaderna för
utsläppsrätter och bränslen, främst kol. Även förändrade förväntningar om elanvändningen
framöver, utbyggnad av ny eller utfasning av äldre kraftproduktion som påverkar den långsiktiga
kraftbalansen påverkar terminsmarknadens prissättning. Vissa menar även på att så kallade
trading policies, innefattande bland annat att elproducenter vill säkra upp längre i förväg än
elanvändare, har en påverkan på terminsmarknadens prissättning.
Figur 68 illustrerar hur marknaden från att 2010/2011 ha handlat terminskontrakten avseende de
närmast följande åren runt 40-50 EUR/MWh för Norden (systempris), har fallit till att i början av
2016 handla årskontrakten för kommande 10 år inom intervallet 20-30 EUR/MWh. Till mitten av
mars i år har terminsmarknaden fallit ytterligare cirka 5 EUR/MWh från nivåerna i början av året,
och alla terminskontrakt till och med 2020 handlas i mitten av mars under 20 EUR/MWh.
Figur 68: Terminsprisernas utveckling från januari 2010 till januari 2016 [reala 2015-termer]

Källa: Sweco
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Den viktigaste förklaringen till prisfallet på terminsmarknaden under perioden 2010-2016 är att
priserna på kol och utsläppsrätter har fallit dramatiskt under perioden. Kol med leverans i Europa
(API2) handlades i början av 2010 till cirka 120 USD/ton, idag handlas motsvarande produkt till
under 40 USD/ton. Utsläppsrätter (EUA) handlades i början av 2010 till knappa 15 EUR/ton, i slutet
av februari handlas samma produkt till knappt 5 EUR/ton. Merparten av elprisfallet förklaras av
minskade produktionskostnader till följd av främst sjunkande utsläppsrätts- och kolpriser.
I bilagan illustrerar den starka koppling som historiskt funnits mellan marginalkostnad för kolkraft
och elpriset. Figur 69 visar historiska spotpriser och terminspriser för el.
Figur 69: Historiska spotpriser och terminspriser för el från 2016-02-24
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Källa: Sweco
Under den för terminsmarknaden överskådliga framtiden på några år väntas Norden ha en
större elproduktion än elanvändning under normala förutsättningar avseende till exempel
tillgänglighet i kärnkraft och hydrologi. En förutsättning för att Norden ska kunna exportera
elöverskottet är att de nordiska elpriserna är lägre än elpriserna i omgivande länder som har
överföringskapacitet till/från Norden. Många av dessa länder som Norden har överföringskapacitet
till är kraftigt beroende av elproduktion från fossila bränslen, främst kol. Med dagens låga priser på
bränslen och utsläppsrätter och en marknadstro om att dessa låga priser ska bestå, är elpriserna i
länderna som omger Norden generellt sett tillbakapressade. En svag utveckling i elanvändningen
kombinerat med en omfattande utbyggnad av förnyelsebar elproduktion har ytterligare satt press
på elpriserna i länder som Norden har ett elutbyte med. Kombinationen av ett nordiskt exportbehov
av el och låga elpriser i de länder Norden har kabelförbindelser med innebär pressade elpriser som
väntas förbli under stor press de närmsta åren, vilket illustreras i Figur 70.
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Terminspriserna som diskuterats ovan är kopplade till det nordiska systempriset, vilket är ett
teoretiskt pris som hade blivit om det inte fanns några överföringsbegränsningar inom
systemprisområdet (Norden och Baltikum). Utöver systempristerminerna finns terminer kopplade till
prisdifferensen mellan systempriset och respektive elområdespris, kallade EPAD-kontrakt. Figur 71
illustrerar hur elområdespriserna inom systemprisområdet skiljer sig från systempriset.
Figur 71: Elområdespriser från 2016-03-02

Källa: Nord Pool Spot
Det genomsnittliga elpris en elproducent får under året kan också skilja sig markant från
årsgenomsnittspriset. Normalt sett får exempelvis en kraftvärmeproducent ett högre
genomsnittselpris än en vind- eller solkraftsproducent, eftersom den producerar en stor andel av
sin el under vintern då elpriserna är höga, vilket har betydelse för intjäningsförmågan.

3.3 Elprisscenarier
Bränslepriserna är den enskilt viktigaste marknadsfaktorn som avgör hur elpriserna i Sverige
utvecklas, förnybarutbyggnad, framtiden för svensk kärnkraft och fysisk marknadsintegration är
viktiga politiskt påverkbara faktorer medan priset på CO2 har stor osäkerhet på sikt. Elanvändning,
bränslepriser, utsläppsrättspriser, produktionskapacitet och marknadsintegrationen med kontinenten är
faktorer som har stor inverkan på de svenska elpriserna på lång sikt. Många av dessa faktorer påverkas i
sin tur i olika grad av ekonomisk tillväxt och beslut kring klimat- och energipolitik. Även om alla faktorer
innefattar viss osäkerhet är utvecklingen av CO2-priserna den mest osäkra i analysen. Givet EU-ETS höga
politiska prägel är det möjligt med stora förändringar i CO 2-priset, vilket skulle få direkta och betydande
konsekvenser på elpriset. Politiska beslut kring förnybarmål på längre sikt såväl som framtiden för
kärnkraft och fysisk marknadsintegration är centrala faktorer som har en direkt inverkan på priserna på
elmarknaden.
Den kraftiga ökningen av kapacitet inom förnybar kraftproduktion i Norden med låga rörliga
produktionskostnader, ny kärnkraft i Finland och en relativt liten ökning av efterfrågan på el,
kommer stärka den nordiska kraftbalansen ytterligare och samtidigt pressa elpriserna fram till
2020. Utbyggnaden av förnybar kapacitet i Sverige och Norge antas i Swecos elprisscenarier vara i linje
med vad som väntas från certifikatmarknaden, 28,4 TWh sammanlagt under perioden 2012-2020. De
nordiska elpriserna bedöms vara relativt stabila fram till 2020 på låga nivåer, som ett resultat av både låga
bränsle- och CO2-priser samt en stark utbudssida och svag efterfrågan. En viss ökning av elpriserna
väntas dock närmare 2020.
Om vi förutsätter en fungerande EU-ETS, kan elpriserna i Norden och Sverige öka till följd av
ökade priser på utsläppsrätter (EUA) och större marknadsintegration mellan Norden och
kontinenten. Under perioden 2020-2030 bedöms den nordiska kraftbalansen stärkas ytterligare. Den
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förnybara kapaciteten ökar i våra scenarier med cirka 10 TWh i Sverige efter 2020, vilket medför en
långsammare utbyggnadstakt än innan 2020. Norge antas inte vara med i elcertifikatmarknaden efter
2020 och förnybarutbyggnaden där styrs endast av elpriset, vilket innebär en inbromsning under några år.
Danmark och Finland antas ha stödsystem till förnybar kapacitet efter 2020. Samtidigt antas ett
fungerande EU-ETS med priser runt 28 EUR/MWh i 2030 och nya kabelförbindelser mellan Norden och
kontinenten komma i drift i linje med aktuella officiella planer. När fler kabelförbindelser byggs mellan
Norden och kontinenten kommer det nordiska överskottet exporteras i större utsträckning samtidigt som
högre elpriser ”importeras” från kontinenten – där både priserna och dess volatilitet ökar – vilket medför
generellt ökande elpriser i Norden.
För investeraren innebär komplexiteten i elmarknaden och svårigheten att bedöma elpriser framåt
stor osäkerhet. Modellering av marknaden, prisprognoser, framtagning av scenarier och evaluering är
alla delar av investerarens beslutfattningsprocess. Ingen investerare har en enskild elprisprognos för
framtiden utan bedömer ett antal olika scenarion och försöker hitta en strategi som är robust i många av
dessa scenarier.
Det är tydligt att investeringsbesluten är svårare och svårare, speciellt med tanke på risken för en
svag ekonomisk utveckling framöver och besluten i EU och grannländerna. Utfallsrummet för
elpriset framöver är stort och beror på många faktorer, inte minst politiska beslut på EU-nivå (främst EUETS)
i
Sverige
(främst
förnybarutbyggnad
och
transmissionskapacitet
samt
produktionskostnadspåverkande faktorer), men även i till exempel Norge (transmissionskapacitet och
förnybarutbyggnad efter 2020) och i Tyskland (elmarknadsdesign, prisområdesdiskussion DE-AT).

Sweco har analyserat två elprisscenarier, som skiljer sig framförallt i bränsle- och CO2-priser efter
2020. Det ena är ett scenario med IEA:s antaganden från New Policy scenario och det andra är ett
scenario som extrapolerar en bränslepristrend från terminsmarknaden. Det sistnämnda,
Trendscenariot, genererar betydligt lägre elpriser än det förstnämnda med antaganden från IEA.
Medan de underliggande antaganden är realistiska, ska inget scenario i sin helhet tolkas som mer
sannolikt än det andra. Den underliggande analysen är baserad på Sweco’s europeiska,
timmesupplösta elmarknadsmodell Apollo. Resultaterna diskuteras främst översiktligt i form av
13
ändringar i årsgenomsnittspriset .
Nedan beskrivs ett antal faktorer med stor betydelse för elpriserna framöver samt hur de påverkar
de två elprisscenariorna.
Osäkerhet vad gäller efterfrågan på el, bränsle- och CO2-priser, andelen förnybar kapacitet och
kärnkraft samt när och i vilken omfattning kabelförbindelser mellan Norden och kontinenten
introduceras bidrar alla till osäkerheten kring framtida elpriser. Med undantag från bränsle- och
CO2-priserna antas utvecklingen inom dessa områden vara densamma för de två analyserade
elprisscenariorna. Ett stort antal faktorer på makronivå påverkar utvecklingen av elpriserna i
Norden, inte minst ekonomisk tillväxt och politiska beslut kring klimatpolicy. Tillväxten antas vara
långsam i Europa under kommande år. Inga större förändringar väntas heller i övrigt på
energimarknaderna på kontinenten under den analyserade perioden. Efterfrågan på el är en faktor
med stor betydelse för elpriset. Den kan variera mellan kalla och varma år – en stor andel av den
nordiska uppvärmningen baseras på el – och beroende på ekonomiska förändringar. Efterfrågan
på el antas öka med 2 TWh mellan 2016 och 2020 och sedan ytterligare 3 TWh upp till 2030.
Motsvarande relativt modesta ökning av elanvändningen antas även för övriga Norden. Politiska
beslut kring förnybar kapacitet på längre sikt såväl som framtiden för kärnkraft är centrala i
diskussionen kring energipolicy, och större förändringar har en direkt och betydande inverkan på
elmarknaden. Kärnreaktorerna O1, O2, R1 och R2 antas avvecklas enligt nuvarande beslut och
resterande reaktorer antas drivas hela deras tekniska livslängd. Osäkerheter kring
kabelförbindelser består huvudsakligen i möjliga förändringar av transmissionskapacitet och

13

olika teknologier får dock olika teknologiviktade priser, beroende på vid vilka tidpunkter de kan producera. Typiskt sätt får

kraftvärme och vattenkraft med magasin ett högre teknologiviktad pris, medan vindkraft får ett lägre teknologiviktad pris
(vilket dock är mycket beroende av den säsonala vindprofilen)
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förseningar av idrifttagningen. Varje faktor ökar osäkerheten kring framtida elpriser men spelar en
mindre roll jämfört med osäkerheten kring bränsle- och CO2-priser.
Utbyggnaden av förnybar kapacitet i Sverige och Norge antas i både Trendscenariot och Scenariot
med IEA:s antaganden vara i linje vad som väntas från elcertifikatmarknaden, 28,4 TWh
sammanlagt. Efter 2020 antas kapaciteten förnybar kraftproduktion öka med cirka 10 TWh i
Sverige samt ytterligare 10 TWh i övriga Norden, vilket betyder en långsammare utbyggnadstakt
än innan 2020. Norge antas inte vara med i certifikatsmarknaden efter 2020 och landets utbyggnad
av förnybart styrs endast av elpriset, vilket innebär en inbromsning under några år. I båda scenarier
vägs den prissänkande effekten av utbyggnaden av förnybar kraftproduktion upp av högre priser
på utsläppsrätter och marknadsintegrering på längre sikt, eftersom det är fortfarande i första hand
den termiska produktionen som sätter elpriserna.
Kabelförbindelserna antas i Swecos elprisscenario tas i drift mer eller mindre som planerat.
Förbindelserna inkluderar Nordlink mellan Tyskland och Norge till 2019 (1400 MW), Hansa Power
Bridge mellan Sverige och Tyskland till 2025 (600 MW), två kablar mellan Norge och
Storbritannien: NSN (1400 MW) till 2021 och North Connect (1400 MW) till 2025 samt kablar från
Danmark till Storbritannien (1000 MW) och till Tyskland (500 MW) till 2025. Samtliga kablar
påverkar elpriserna i Sverige. Marknadsintegreringen antas vara densamma i båda
14
elprisscenariorna . Däremot finns skillnader i priset på utsläppsrätter enligt beskrivningen i stycket
ovan.
Bränslepriserna är direkta marknadsparametrar som har stor betydelse för hur elpriserna i
Sverige utvecklas, medan priset på CO2 har den största osäkerheten. Bränsle- och CO2priserna har en stor påverkan på de nordiska elpriserna. Givetvis påverkas även bränslepriser av
den allmänna ekonomiska utvecklingen och politiska beslut som styr efterfrågan på bränslen, till
exempel olika skatter, CO2-priset eller förnybarutbyggnad. Bränsleprisutvecklingen framöver
innefattar därmed viss osäkerhet men det är framförallt CO2-priserna som är mest svårbedömda.
Givet dess höga politiska prägel är det möjligt med stora förändringar som samtidigt är svåra att
förutse. Förändringar i CO2-priset får direkta och betydande konsekvenser på elpriset. Som nämnts
ovan skiljer sig bränslepriserna mellan de två elprisscenariorna där Trendscenariot har lägre
bränslepriser över tid, vilket resulterar i ett lägre elpris. I Swecos Trendscenario skiljer sig priserna
från scenariot med IEA:s bränslepriser efter 2020. Priserna på kol och gas är då indexerade i linje
med respektive prisutveckling i referensfallet i EIA:s Annual Energy Outlook 2015. Det resulterar i
en mycket lägre tillväxt i bränslepriserna jämfört med IEA:s bränsleprisantaganden från World
Energy Outlook New Policy. Vad gäller priset på utsläppsrätter antas priset fortsatt öka till 28
EUR/ton. Dock sker inte detta i lika snabb takt, istället antas 28 EUR/ton nås först fem år senare för
att representera en mer gradvis prisutveckling på utsläppsrätter.
Fram till 2020 pressas elpriserna av den kraftiga ökningen av förnybar kapacitet i Norden, ny
kärnkraft i Finland och en relativt liten ökning av efterfrågan på el. De nordiska elpriserna
bedöms vara relativt stabila på dagens låga nivåer fram till 2020 som ett resultat av en stark
utbudssida och svag efterfrågan, för att sedan öka mot slutet av analysperioden.
Under perioden 2020-2030 bedöms den nordiska kraftbalansen stärkas ytterligare men
elpriserna kan öka till följd av ökade priser på utsläppsrätter (EUA) och större
marknadsintegrering mellan Norden och kontinenten. Under förutsättning av ett fungerande
EU-ETS kan ett ökande CO2-pris samt marknadsintegrering mellan Norden och kontinenten och
UK väga upp prissänkande effekter från en starkare kraftbalans och stagnerande låga
bränslepriser, vilket leder till att elpriserna ökar långsamt. I och med att priset på utsläppsrätter
ökar i båda scenarier kommer marginalkostnaden för termisk produktion, som i stor utsträckning
styr elpriset, att öka. När fler kabelförbindelser byggs mellan Norden och kontinenten kommer det
nordiska överskottet att exporteras i större utsträckning. Samtidigt kommer högre elpriser
”importeras” från kontinenten – där både priserna och dess volatilitet ökar – vilket medför generellt
högre elpriser i Norden.
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Figur 72: Elprisutveckling i Sverige för olika scenarier, 2016-2045 (reala 2015 termer)
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När mängden intermittent kapacitet i kraftsystemet ökar framöver kommer prisvolatiliteten öka.
Stora mängder intermittent produktion kommer att kunna gå in i och ut ur systemet under väldigt
korta tidsperioder i takt med att vädret varierar. I och med att kapaciteten av dessa teknologier ökar
över Europa kommer även prisvolatiliteten öka. Skillnader mellan elpriser sommar- och vintertid
väntas också öka, framförallt beroende på ökade mängder solkraft på kontinenten.
Efterfrågeflexibilitet kan komma att dämpa denna utveckling på längre sikt genom att reducera
pristoppar. Dess fulla potential är dock fortfarande okänd, och kan komma att ha en större
påverkan än vad vi antar i analysen.

3.4 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen visar att enskilda parametrar som avviker från referensscenariot
påverkar elpriset med cirka -2 till +8 EUR/MWh år 2020. Kombineras dessa med andra
avvikande faktorer blir förändringen gentemot referensscenariot mellan cirka -6 och +9 EUR/MWh
år 2020.
För år 2030 visar känslighetsanalysen att enskilda parametrar som avviker från
referensscenariot påverkar elpriset med cirka -13 till +9 EUR/MWh. Kombineras dessa med
andra avvikande faktorer blir förändringen gentemot referensscenariot mellan cirka -18 och +16
EUR/MWh år 2030.
För år 2020 får ändringar i kolpriset störst genomslagskraft, och då speciellt i en kontext
med låga priser på utsläppsrätter och höga gaspriser. I Figur 73 visas vilka faktorer som främst
är prisdrivande på den nordiska elmarknaden år 2020. De mörkgrå prickarna visar vad ändringen i
elpris blir för referensscenariot då enskilda parametrar ändras (parametrarna på vänsteraxeln
såsom ökat kolpris, ökat gaspris etc.).
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Figur 73: Huvudsakliga prisdrivande faktorer på den nordiska kraftmarknaden 2020
(ändringar i årsgenomsnittspriset för Sverige i trendscenariot)

Källa: Sweco
Det översta fallet i Figur 73 visar effekten av ett 50 USD/ton högre kolpris (grå cirkel) kombinerat
med antingen referensfallet eller andra fall som avviker från referensscenariot. Avvikande fall kan
vara exempelvis vid 10 TWh lägre elanvändning, 5 EUR/MWh lägre gaspris eller 2 TWh lägre
förnybarhetsutbyggnad. Dessa fall visualiseras genom olika figurmarkeringar (såsom triangel, kub
och plustecken).
En höjning av kolpriset med 50 USD/ton skulle, som grafen visar, innebära drygt 7
EUR/MWh högre elpris i referensscenariot. I en kontext med 10 EUR/MWh högre CO2-pris
(mörklila korset), blir genomslagskraften av ett högre kolpris betydligt mindre (3 EUR/MWh). Detta
kommer av att exempelvis gaskraft, som släpper ut mindre CO2, spelar en mer central roll i ett
sådant scenario. Samma effekt fås i en kontext med 5 EUR/MWh lägre gaspris: i detta fall innebär
ett 50 USD/ton högre kolpris bara dryga 2 EUR/MWh högre elpris. Även ett våtår där den nordiska
balansen är stark gör att effekten av ett högre kolpris avtar markant. Samma tendenser med
avtagande elpriseffekt från ett högre kolpris kan även skönjas i ett scenario med låg
transmissionskapacitet.
En höjning av gaspriset med så mycket som 13 EUR/MWh skulle få mycket liten inverkan på
elpriset i 2020, eftersom terminspriset på gas redan är ganska högt i förhållande till
kolpriset. Gaspriset är redan idag så pass mycket högre än kolpriset att gas sällan ligger på
marginalen i dagens och år 2020:s modellerade elsystem. Skulle däremot gaspriset omvänt - allt
annat lika – sjunka rejält, skulle gaskraft bli konkurrenskraftigt och ändringar i gaspriset skulle börja
ge större effekt på elpriset. Det går alltså inte att dra slutsatsen att gaspriset är oviktigt för
elmarknaden enbart utifrån att en höjning med 13 EUR/MWh har liten påverkan i vårt 2020
scenario.
En höjning av CO2-priset med 10 EUR/ton påverkar det svenska elpriset med drygt
8 EUR/MWh i trendscenariot för 2020, vilket indikerar att marginalkostnaden för kolkraft har
en mycket stark korrelation med elpriset idag och nästan fullt ut slår igenom i Norden.
Många europeiska kolkraftverk släpper ut över 0,8 ton CO 2 per producerad MWh, vilket innebär att
deras marginalkostnad ökar med över 8 EUR/MWh när CO2-priset stiger med 10 EUR/ton. I en
kontext med ett 40 USD/ton högre kolpris, allt annat lika, blir effekten av samma CO2-prishöjning
bara 4 EUR/MWh. Detta beror på att gaskraft i ett sådant scenario vinner marknadsandelar från
kolkraftsproducenterna. Ett scenario med lägre gaspris får samma inverkan som ett höjt kolpris
avseende den interna konkurrenssituationen mellan kol- och gaskraft, och därmed inverkan av
CO2-prishöjningar på elpriset. Även en situation med hög tillrinning och samtidigt mycket vind skulle
minska CO2-prisgenomslaget kraftig, eftersom antalet timmar prissättande import skulle minska
betydligt.
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Vid en 10 TWh lägre nordisk elanvändning sjunker det svenska elpriset med knappt
1 EUR/MWh i trendscenariot. I ett scenario med hög tillrinning och vindkraftsproduktion eller lägre
transmissionskapacitet mot kontinenten blir effekten av låg elanvändning något större. Ett scenario
med 2 TWh mindre förnyelsebar elproduktion (för att testa det tidigare volymmålet i
elcertmarknaden på 26,4 TWh) får, oavsett kontext, en mycket begränsad prisökande effekt på
cirka 0,2 EUR/MWh.
Om de tre reaktorer som planeras att stängas senast 2020 (Oskarshamn 1 och Ringhals 1
och 2) skulle fortsätta att driftas år 2020, skulle det resultera i ett cirka 1,5 EUR/MWh lägre
elpris i trendscenariot. Elpriseffekterna påminner generellt sett ganska mycket om de som sågs i
den fjärde stapeln ovanifrån med 10 TWh lägre elanvändning. I ett år med låg
transmissionskapacitet från och till kontinenten skulle dock priseffekten vara större. Vid ett fiktivt
CO2-pris på 0 EUR/ton skulle priseffekten å andra sidan vara ytterst begränsad.
Transmissionsbegränsningar får som Figur 73 visar primärt en effekt i ett scenario med hög
tillrinning och hög vindkraftsproduktion, då elöverskottet pressar elpriset i Norden. En
fördröjning av Norge-Tyskland kabeln (1 400 MW) har en större priseffekt för Sverige än en stark
begränsning av Sverige-Tyskland (600 MW). Detta beror inte bara av att transmissionskapaciteten
i Norgekabeln är högre utan även av att Norge och Sverige är relativt väl integrerade och
priseffekterna därmed slår igenom i både länderna.
Hög tillrinning tillsammans med ett bra vindår i Norden pressar de nordiska och svenska
priserna nedåt med cirka 2-3 EUR/MWh från de redan låga priserna i trendscenariot för 2020.
Omvänt leder ett år med låg tillrinning och låg vindkraftsproduktion till cirka 2 EUR/MWh
högre svenska elpriser. Båda effekterna ökar med låg transmissionskapacitet och kan bli större
om situationen omfattar större delar av norra Europa. I viss utsträckning kan en större tillgänglighet
i befintlig transmissionskapacitet därmed dämpa stora svängningar i elpriset.
Figur 74 visar samma sak som Figur 73, fast i referensscenario för 2030 istället för
referensscenariot för 2020. Gaskraft spelar en mer central roll i 2030-scenariot, medan kolkraften i
allt större utsträckning trängts undan av gaskraft och förnyelsebar kraftproduktion. Huvudorsaken
till att gaskraften konkurrerar ut kolkraften i 2030-scenariot är att ett utsläppsrättspris på 28
EUR/ton har antagits istället för de 5 EUR/ton som användes i 2020-scenariot. Bränslepriserna
som använts i 2030-scenariot är baserade på IEA:s World Energy Outlook 2015. När gaskraften får
större betydelse för elpriset blir också effekterna av ändringar i utsläppsrättspriset mindre än när
kolpriserna är mer styrande som i 2020-scenariet. Referensscenariot för 2030 präglas av en
mycket stark nordisk kraftbalans, men betydligt högre elpriser till följd av högre CO 2- och
bränslepriser. Den starka kraftbalansen gör att Norden under våtår måste exportera kraft till
kontinenten under en större andel av årets timmar och de svenska elpriserna pressas ned under
motsvarande priser på kontinenten och marginalkostnad för kol-/gaskraftverk. Detta innebär att
effekten av andra ändringar i prisdrivande faktorer som påverkar elpriserna på kontinenten får en
väldigt liten inverkan på elpriset under våtår i referensscenariot för 2030.
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Figur 74: Huvudsakliga prisdrivande faktorer på den nordiska kraftmarknaden 2030
(ändringar i årsgenomsnittspriset för Sverige i IEA bränsleprisscenariot)
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Ett 50 USD/ton lägre kolpris i 2030-”IEA bränslepris”-scenario för 2030 innebär ett cirka
5 EUR/MWh lägre elpris. Detta gäller under i stort sätt alla tänkbara förutsättningar, förutom i
kontexten med hög tillrinning och vindkraftsproduktion i Norden där ett lägre kolpris bara får
minimal effekt.
Gaspriset som hade begränsad inverkan i 2020-scenariot har betydligt större inverkan i
2030-”IEA bränslepris” scenariot. Det ska dock noteras att 2030-scenariot belyser effekten av ett
sänkt gaspris, inte ett höjt gaspris som belystes i 2020-scenariot. I en kontext med låg tillrinning
och vindkraftsproduktion, där behovet av elimport från kontinenten är stort, får ett sänkt gaspris stor
genomslagskraft på elpriset.
Ett 10 EUR/ton högre CO 2-pris får något mindre genomslagskraft i 2030-scenariot än i 2020scenariot. Förklaringen till att genomslagskraften för CO 2-priset avtar är att kolkraft spelar en
mindre dominerande roll i den europeiska elproduktionen år 2030 än år 2020. Detta gäller både i
produktionsmixen som sådan men också vid den undersökta kol-gas-CO2-priskombinationen. I en
kontext med hög tillrinning och vindkraftsproduktion blir effekten av CO2-priset begränsat, då
Norden under denna situation kommer att ha en väldigt hög export mot kontinenten och
prissättningen kommer att vara mindre beroende av kraftproduktion från fossila bränslen som
importeras under natten.
En 20 TWh högre elanvändning i Norden resulterar i en svagare nordisk kraftbalans och ett
drygt 5-6 EUR/MWh högre elpris i scenariot för 2030. På samma sätt resulterar en 20 TWh
mindre nordisk elanvändning i en starkare nordisk kraftbalans och ett drygt 5-6 EUR/MWh
lägre elpris i scenariot för 2030. I en kontext med mer tillrinning och vindkraftsproduktion blir
effekten av ändringen i elanvändningen större. Det förklaras delvis av att hög tillrinning i
kombination med hög produktion från vindkraften kan skapa inlåsningseffekter av nordisk
kraftproduktion, vilket kan resultera i priskollapser vid lägre elanvändning. Samma antal TWh
mindre/mer förnyelsebar kraftproduktion eller kärnkraft får ungefär samma effekt på elpriset som en
högre/lägre elanvändning. Likaså kan mer/mindre transmissionskapacitet mot kontinenten (räknad i
TWh) få ungefär samma effekt som en högre/lägre elanvändning.

84

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

En 10 TWh högre RES-utbyggnad i Sverige än i Swecos referensantaganden har en
elprissänkande effekt på cirka 5 EUR/MWh, baserat på IEA:s bränslepriser. Denna effekt
reduceras vid högre transmissionskapacitet till kontinenten från Norge och Sverige. Notera dock att
en förenkling gjorts i att analysen antar samma tranmissionskapacitet inom Sverige i båda fallen.
På samma sätt har en 10 TWh mindre utbyggnad av förnybar i Sverige mellan 2020 och 2030 –
vilket i princip skulle innebära en fullständig stopp i utbyggnaden – en prisökande effekt på cirka 3
EUR/MWh.
Den prisökande effekten av två eller fyra utfasade kärnreaktorer i tillägg till de fyra redan
annonserade är cirka 5 respektive 9 EUR/MWh i ”IEA bränsleprisscenariot”. Eftersom
prisbildningen i detta scenario till stor del beror på gaspriset skulle förändringen i gaspriset ha
större påverkan. Transmissionskapaciteten med omvärlden får i ett sådant scenario en mycket
viktig betydelse.
Ökad överföringskapacitet har generellt en prisutjämnande effekt. I fallet med simulerade 2
800 MW högre överföringskapacitet skulle det svenska priset öka med 4-5 EUR/MWh i
årsgenomsnitt, eftersom priset på kontinenten är betydligt högre. Motsvarande skulle priset på
kontinenten i till exempel Tyskland sänkas med cirka 10 procent av den svenska ökningen, alltså
runt 0,4-0,5 EUR/MWh.
Elpriseffekten av låg tillrinning och vindkraftsproduktion blir betydligt större med högre
gaspriser och betydligt mindre med lägre gaspriser i 2030-scenariot. Referensscenariot för
2030 visar att hög tillrinning och vindkraftsproduktion ger så stort genomslag på elpriset som 13
EUR/MWh. Med ett högt CO2-pris eller begränsad transmissionskapacitet blir effekten ännu större.

3.5 Hur resonerar den som ska investera just nu?
För ägarna och investerarna innebär komplexiteten i elmarknaden och svårigheten att
bedöma elpriser framåt stor osäkerhet. Modellering av marknaden, prisprognoser, framtagning
av scenarier och evaluering är alla delar av investerarens beslutfattningsprocess. De två
elprisscenarior som analyseras varierar relativt mycket. Det ger en bra bild av osäkerheten när det
kommer till att bedöma framtida intäkter från en elproduktionsanläggning. Ingen ägare eller
investerare har en enskild elprisprognos för framtiden utan bedömer ett antal olika scenarion och
försöker hitta en strategi som är robust i många av dessa scenarier.
Det är tydligt att investeringsbesluten blir svårare och svårare med tanke på osäkerheter
kring framtida ekonomisk utveckling och politiska beslut i Sverige, grannländer och i EU.
Utfallsrummet för elpriset framöver är stort och beror till stor del på politiska beslut på EU-nivå
(främst EU-ETS) i Sverige (främst förnybarutbyggnad och transmissionskapacitet samt
produktionskostnadspåverkande faktorer), men även i till exempel Norge (transmissionskapacitet
och förnybarutbyggnad efter 2020) och i Tyskland (elmarknadsdesign, prisområdesdiskussion DEAT).

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

85

Bilaga 1
Figur 75: Elpris i förhållande till marginalkostnad för kolkraft
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Figur 76: Årliga reella investeringar för Sveriges tre kärnkraftverk under perioden 2000-2014
samt bedömning fram till 2045.

9000
8000
7000

MSEK

6000

5000
4000
3000
2000

1000

Forsmark

OKG

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKILDA KRAFTSLAG - SWECO

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

Ringhals

Källa: Sweco, årsredovisningar 2000-2014.
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Figur 77: Historiska investeringar Forsmark år 2000-2014 och antaget investeringsbehov år
2015-2045. Reala termer
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Källa: Sweco, årsredovisningar 2000-2014.

Figur 78: Historiska investeringar Oskarshamn år 2000-2014 och antaget investeringsbehov
år 2015-2045. Reala termer
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Källa: Sweco, årsredovisningar 2000-2014.
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Figur 79: Historiska investeringar Ringhals år 2000-2014 och antaget investeringsbehov år
2015-2045. Reala termer
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Källa: Sweco, årsredovisningar 2000-2014.

Figur 80: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 1, år 2016. Öre per kWh
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Figur 81: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 1, år 2020. Öre per kWh
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Figur 82: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 2, år 2016. Öre per kWh
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Figur 83: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 2, år 2020. Öre per kWh
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Figur 84: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 3, år 2016. Öre per kWh
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Figur 85: Totala produktionskostnader, exempel Forsmark 3, år 2020. Öre per kWh
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Figur 86: Totala produktionskostnader, exempel Oskarshamn 3, år 2016. Öre per kWh
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Figur 87: Totala produktionskostnader, exempel Oskarshamn 3, år 2020. Öre per kWh
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Figur 88: Totala produktionskostnader, exempel Ringhals 3, år 2016. Öre per kWh
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Figur 89: Totala produktionskostnader, exempel Ringhals 3, år 2020. Öre per kWh
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Figur 90: Totala produktionskostnader, exempel Ringhals 4, år 2016. Öre per kWh
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Figur 91: Totala produktionskostnader. Exempel Ringhals 4, år 2020. Öre per kWh
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