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Vad formar framtidens Energisystem? 

• Drivkrafter i samhället

• Teknikutveckling 

Fyra framtider 100 procent förnybart

Utforskande scenarier? Måluppfyllande? Prediktiva? 

• ”Sannolika” händelser

• Sveriges förutsättningar
Nuläget!?



Teknikutveckling?  Omvälvande systemförändringar? 



Nygammal utmaning: Flexibilitet! 



Hur långt bort är 2040-talet? 

Vindkraft

Vindkraft

Elnät

Elnät
Solceller

Bergvärme



Sannolika händelser: Många anläggningar når 
sin livslängd



Elsystemet förändras samtidigt på andra sätt



Vad trodde man på 90-talet? 



Teknikutveckling och tillstånd 
~ 60 TWh vind

6,5 m/s

Totalhöjd 
150 m

12 000 
verk

7,3 m/s

Totalhöjd 
200 m

4 600 
verk

500 tillstånd á 30 verk150 tillstånd á 30 verk

3 000* km2 (0,7 % av Sverige) 7 500* km2 (1,5 % Sverige) 

~34 öre per kWh ~70 öre per kWh

*600 – 1 500 km2 permanent ytanspråk

Behövs bara 1 000 

(15 MW) - 2 000 (8 

MW) verk med 

framtidens teknik? 



Våra scenarier- Fyra framtider











100 procent förnybart



Vilket behov av ny el har vi? 

60 TWh?

120 TWh?
Dagens 

elanvändning



Finns förutsättningar för 100 TWh?

Vår bedömning är det kommer att 

byggas mycket vindkraft på grund av 

kostnader men också pga stor potential. 

Tillståndsprocessen blir dock viktig.   



Några sammanfattande slutsatser från 
rapporten! 
• Vi kommer att ha ett stort behov av ny elproduktion efter år 2030

• Elsystemet förändras på flera sätt

• Vi kommer behöva mycket vindkraft vilket kräver utrymme

• Viktigt med en fungerande marknad med tydliga spelregler

• Planering för ett förnybart elsystem måste 

påbörjas snart 

• Elsystemet är trögrörligt vilket skapar risker 

• Ett 100 procent förnybart elsystem måste 

också vara hållbart!



Hur förutser man händelser? Sveriges 
förutsättningar – drivkrafter

Kraftvärme riskerar att lägga ner 

Vi behöver flexibilitet

Uppmaning: Bygg mer solceller

Kapacitetsbrist på elnätet påverkar: 

- Nya industrier

- Nya bostadsområden i storstäder

- Laddstationer i större städer?

- Hybrit: ”Stål utan kol”? 

- Landbaserad vindkraft

Slopa anslutningsavgiften till havsbaserad vindkraft

Vindkraftens tillstånd 

och teknikutveckling

Elmarknadens granskning runt 2010 Energikommissionen 2015/2016

> 95 % av CO2 utanför elsektorn 



Tack!

Martin Johansson 

Energimyndigheten

Martin.johansson@energimyndigheten.se

mailto:Martin.johansson@energimyndigheten.se

