100 procent
förnybart 2040
Vindkraft för klimatnytta
och konkurrenskraft

Foto: WPS Sweden AB

Innehåll
1. Vd har ordet		

3

2. Sammanfattning

4

3. Sveriges storskaliga gröna näring

8

3.1 Långsiktiga spelregler främjar investeringsklimatet

8

3.2 Elektrifiering – el inom nya användningsområden

9

3.3 Klimatdriven affärsnytta

9

3.4 Ökad förnybar elexport

11

4. Vad behövs för att möjliggöra gröna investeringar?

12

4.1 Uppdatera miljöbalken och myndigheternas instruktioner

13

4.2 Förenkla tillståndsprocessen för miljö och nät

13

		

4.2.1 Utdragen och komplicerad tillståndsprocess

13

		

4.2.2 Anslutningshinder begränsar

14

		

4.2.3 Hur kan tillståndsprocessen effektiviseras?

15

		

4.2.4 Repowering med förenklad tillståndsprocess

15

4.3 Ta bort vindkraftsvetot
		

17

4.3.1 Fastighetsskatt till kommuner

17

4.4 Underlätta samexistens med andra intressen

18

		

4.4.1 Försvarsmaktens stoppområden

18

		

4.4.2 Starkt artskydd – men inte på individnivå

18

		

4.4.3 Vindkraft i renbetesområden

19

4.5 Värna arbetstillfällen över hela landet

19

		

4.5.1 Vindkrafttekniker

4.6 Möjliggör vindkraftsutbyggnad till havs
5. Ett modernt elsystem

20
20
23

5.1 Så kan vindkraften bidra till ett stabilt elsystem

25

5.2 Elnätets kapacitet behöver förstärkas

26

6. Avslutande ord

29

Oktober 2019
Foto: Råbäcken, Svevind AB

Foto: Fredrik Herlander
2

1. Vd har ordet

Inriktningen för framtiden går inte att ta miste på. I en färsk
rapport konstateras att sol- och vindkraft, tillsammans med
olika former för energilagring, kommer att täcka nära hälften
av världens energibehov inom kommande decennier (BNEF,
NEO 2019). Enligt en internationell expertgrupp kan sol- och
vindkraften, om den skalas upp, halvera utsläppen från
elproduktion senast 2030 (Exponential Roadmap 2019).
Samtidigt rasar kolkraften i EU – under det första halvåret
2019 minskade användningen med 19 procent, varav hälften
trängdes ut av sol- och vindkraft (Sandbag 2019).

ningen och 75 procent av elproduktionen. För vattenkraften
innebär det en produktion på ungefär samma nivå som idag,
men för vindkraftens del ska produktionen öka till minst 90
TWh. Det klaras med hjälp av större och effektivare verk på
land och i havet längs våra kuster.

Vindkraften växer inte bara globalt, även i Sverige tar vi
stora steg framåt mot ett 100 procent förnybart samhälle.
Vindkraften har nu passerat milstolpen 20 TWh och utbyggnaden går i rekordfart. Energimyndigheten konstaterar
i en rapport att det är fullt möjligt med ett väl fungerande
100 procent förnybart elsystem om vindkraften och el
näten byggs ut (Energimyndigheten 2019). Frågan är inte
om vi klarar det, utan hur vi bäst löser utmaningarna.

Elcertifikatsystemets mål för förnybar el till år 2030 för
väntas nås 10 år i förtid, och den fortsatta vindkraftsutbyggnaden sker nu helt utan stöd. Framöver blir tillgången
till platser med god vind och modern nätinfrastruktur helt
central för att möjliggöra en fortsatt hållbar och kostnads
effektiv utbyggnad.

Svensk Vindenergis prognos visar att elproduktionen från
vindkraft de närmaste fyra åren fördubblas – och motsvarar
då mer än en fjärdedel av den el som används i Sverige
(Svensk Vindenergi 2019). År 2022 förväntas elexporten nå
rekordhöga 29 TWh, trots att elproduktionen från kärnkraft
en minskar (Energimyndigheten 2019). Exporten ger direkt
klimatnytta genom att ersätta kolkraft i våra grannländer och
goda marginaler för en klimatsmart elektrifiering här hemma.
Mot slutet av 2020-talet beräknas vindkraftsproduktionen
överstiga kärnkraftsproduktionen och till 2040 kan vind och
vatten tillsammans svara för nära 100 procent av elanvänd-

”Om utbyggnaden fortsätter i nuvarande takt
producerar vindkraften mer el än kärnkraften redan
mot slutet av 2020-talet. Många blickar riktas mot
Sverige som ett föregångsland, där Energiöverenskommelsens tydliga mål varit avgörande för den
imponerande omställningstakten”
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi

Foto: WPS Sweden AB

Som vd för Svensk Vindenergi blir jag stolt när jag tänker på den
fantastiska resa som vindkraften gjort. Från början – enstaka verk
resta av modiga pionjärer som vågade satsa och gå i bräschen för det
förnybara. Och idag - storskaliga parker med miljardinvesteringar i ryggen.
Vi är nu en mogen och konkurrenskraftig industri som står på egna ben. Med
rätt förutsättningar kan den gröna omställningen fortsätta. Och mer än så: Vi
kan öka takten och spela en nyckelroll i arbetet för att möta klimatutmaningen!

De senaste 10 åren har teknikutvecklingen halverat kostnaden för ny, landbaserad, vindkraft i Sverige. Kostnaden
ligger nu på under 35 öre/kWh för de bästa projekten, vilket
gör vindkraften till det klart billigaste kraftslaget.

Mycket har hänt sedan Svensk Vindenergi förra året publice
rade Färdplan 2040. Samtidigt kvarstår mycket arbete för
nå hela vägen till ett förnybart elsystem. I årets upplaga av
färdplan 2040 har vi lagt extra fokus på hur vi kan hantera
utmaningar med ett 100 procent förnybart elsystem ur ett
systemperspektiv, med bibehållen leveranstrygghet och
stabilitet. Vi utökar också avsnitten med den havsbaserade
vindkraften, vars nyttor vi ser kommer få ökad betydelse.
Vad krävs för att Sverige ska nå de poli
tiska målen om 100 procent förnybar
elproduktion till 2040 och klimatmålet
om netto-nollutsläpp 2045, med vind
och vattenkraft som bas? Hur kan Sverige visa ledarskap, både inom EU och
globalt, i omställningen till en förnybar
värld? På följande sidor ger vi svar.
Stockholm oktober 2019,
Charlotte Unger Larson,
Vd Svensk Vindenergi
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2. Sammanfattning
Klimatkrisen är akut. Vindkraften kan snabbt minska koldioxidutsläppen, både genom
elektrifiering av transporter och industrin här hemma och genom att ersätta kolkraft
i våra grannländer. Den fördubbling av vindkraften som vi räknar med de kommande
fyra åren kan minska utsläppen motsvarande nästan en fjärdedel av Sveriges utsläpp.
Men trots de uppenbara fördelarna, återstår fortfarande många hinder för den förnybara utbyggnaden.
Energiöverenskommelsen och målet om 100 procent för
nybar elproduktion till 2040 har lett till en investeringsboom för vindkraften. Bara sedan Energiöverenskommelsen
slöts 2016 har omkring 80 miljarder kronor investerats i
vindkraft. När den nya vindkraften är i drift kan den ge årliga
intäkter till statskassan på mer än 8 miljarder kronor, i form
av energi- o
 ch fastighetsskatt, samtidigt som över 18 000
årliga arbetstillfällen har skapats (Svensk Vindenergi 2019).
Vindkraften genererar omedelbar klimatnytta och den
pressar elpriset, vilket stärker konkurrenskraften för svensk
industri och gynnar elkonsumenter. Utbyggnaden är marknadsdriven och bidrar till tillväxt och investeringar, främst
på landsbygden.

För att klara målet om 100 procent förnybar elproduktion till
2040 och klimatmålet om netto-nollutsläpp 2045 bör vindkraften nå en årsproduktion på minst 90 TWh. Då behöver
ytterligare över 200 miljarder kronor investeras i vindkraft.
Det är en investering som kan verka stor, men studier visar
att varje krona investerad i förnybar energi ger fyra kronor
tillbaka i samhällsekonomiska fördelar (BCG 2018).
Omställningen ställer nya krav på elsystemet. Sverige har
unikt goda förutsättningar genom vår vatten- och vindkraft vars elproduktion kan växelverka. Vatten kan lagras
i magasinen när det blåser, och släppas på för att öka el
produktionen när vinden mojnar.
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Samtidigt innebär den tekniska
utvecklingen att vindkraften ständigt
ökar leveransen av både energi och
effekt, även vid lägre vindhastigheter.
När utbyggnaden av den havsbaserade
vindkraften ges politiska förutsättningar att komma igång, kommer den att
bidra med stor systemnytta genom sin
storskalighet och jämna produktion.
I teorin kan vind och vatten, tillsammans med import, kraftvärme och
gasturbiner, redan idag täcka Sveriges behov av effekt även under en
smällkall vinterdag. Men i praktiken
finns begränsningar i elnätet och det
behövs marginaler som vi kan skapa
genom exempelvis lagring av el och
tjänster som ökar flexibiliteten i förbrukningen. Det är även viktigt att öka
överföringskapaciteten i elnäten, både
inom landet och till grannländerna
för att bättre kunna möta variationer i
produktion och konsumtion.
Det finns ett brett politiskt och folkligt
stöd för den förnybara omställningen.
Den är både nödvändig och önskvärd.
Vindkraften kan, tillsammans med
vattenkraften, utgöra basen av ett
förnybart elsystem till år 2040.

Vi har sex förslag som bör genomföras redan under nu
varande mandatperiod för att underlätta omställningen:
Energiöverenskommelsen måste genomföras i sin helhet. Målet om 100
procent förnybar elproduktion till 2040 måste ligga fast och de resterande
delarna av Energiöverenskommelsen behöver implementeras. Det inkluderar
att avsluta elcertifikatsystemet på ett ansvarsfullt sätt och att slopa anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft.
Miljöbalken bör kompletteras så att klimatnyttan får större tyngd när den vägs
mot andra intressen.
Myndigheternas instruktioner måste uppdateras så att klimatfrågan finns med
i de beslut som fattas. Då blir intresseavvägningarna enklare när det gäller
exempelvis frågor om artskydd, rennäring och försvarets restriktionsområden.
Kommunerna måste få del av de ekonomiska fördelarna. För att ge kommunerna en direkt ekonomisk fördel av vindkraft i den egna kommunen bör
fastighetsskatten på vindkraft gå till kommunerna i stället för staten. Samtidigt
bör det så kallade kommunala vetot mot vindkraft tas bort.
Tillståndsprocesserna för vindkraftsparker och elnät måste snabbas på,
förenklas och göras mer rättssäkra i enlighet med kraven i EU:s reviderade
förnybarhetsdirektiv (Art. 16 RED II). Långdragna och osäkra tillståndsprocesser är idag det största hindret för vindkraftsutbyggnaden. Samtidigt behöver
tillstånden anpassas till den snabba teknikutvecklingen så att vindresursen kan
nyttjas på bästa sätt.
Elnäten och elsystemet måste moderniseras och anpassas till en högre andel
förnybar elproduktion. Överföringskapacitet i elnäten behöver snabbt ökas,
och marknader måste utvecklas för så kallade stödtjänster så att vindkraftverken kan bidra till ökad leveranssäkerhet när kärnkraften avvecklas.

”Den tekniska utvecklingen innebär att vindkraften ständigt ökar leveransen
av både energi och effekt, även vid lägre vindhastigheter.”
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Svensk Vindenergi bedömer att elproduktionen från vindkraft kan öka från dagens
20 TWh till minst 90 TWh år 2040. Det ligger i linje med Energimyndighetens
scenario för ett förnybart elsystem. Vindkraften kan då stå för över hälften av
elanvändningen i landet.
Vindkraftsproduktionen ökar, men antalet verk blir inte avsevärt fler – de kan till
och med bli färre. Det beror på den snabba teknikutvecklingen som gör att moderna
vindkraftverk producerar allt mer el.
Utav den totala vindkraftsproduktionen 2040 uppskattas den havsbaserade
vindkraften stå för ungefär 30 TWh år 2040. Men med rätt förutsättningar,
så att den fulla potentialen i havsbaserad vindkraft tillvaratas, kan produktionen
mångdubblas.

Förväntad
utveckling 2040
Produktion 90 TWh
Ca 2 000–4 000
vindkraftverk

Utvecklingen av
vindkraftsproduktionen
i Sverige till 2040

Förväntad
utveckling 2030
Produktion 60 TWh
Ca 5 300
vindkraftverk
Installerad effekt:
18 500 MW

Prognos 2020
Produktion 30 TWh
Ca 4 600
vindkraftverk
Installerad effekt:
11 150 MW

Installerad effekt:
25 000 MW

Vindkraftsproduktion per år i Sverige (TWh)

Vindkraftens potential
Energimyndighetens bedömning att vindkraften kan öka till 90 TWh till 2040 bör ligga till
grund för planering av det framtida elsystemet.

Källa: Svensk Vindenergi
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Den faktiska potentialen från vind på land
och till havs är dock betydligt större. Teknikutvecklingen har på 10 år halverat kostnaden för
landbaserad vindkraft och den kan nu byggas
utan stöd. Samtidigt faller kostnaderna för
havsbaserad vindkraft snabbt.
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Andel av elproduktionen (TWh)

År

Vindkraftsutbyggnaden ger stora och omedel
bara utsläppsminskningar, både genom att
svensk elexport ersätter elproduktion i fossil
eldade anläggningar i grannländerna och
genom att möjliggöra en klimatsmart elektrifiering av industrin och transportsektorn i Sverige.
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Vindkra

Framöver kommer
vindkraften till havs
att komplettera när
den byggs ut i södra
Sverige

Så här kan produktion och förbrukning
av el se ut år 2040. Det finns dock
stora osäkerheter kring om och hur
mycket av kärnkraften som kommer att
finnas kvar längre fram i tiden.
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Teknikutveckling 2010–2040 (höjd och installerad effekt)
Till havs är bladen i allmänhet längre i förhållande till tornet och svepytan större.
Vinden till havs är jämnare och starkare, varför man kan utvinna mer energi per verk.
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3. Sveriges nya storskaliga
gröna näring
Globalt, inom EU och i Sverige tas en lång rad initiativ för att möta klimathotet och
ställa om till en förnybar värld. Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa
för vindkraft och kan snabbt bidra till att minska utsläppen, samtidigt som vi stärker vår
industris konkurrenskraft och bygger upp en ny storskalig grön näring för Sverige.

3.1 Långsiktiga spelregler
främjar investeringsklimatet

Foto: Ørsted

FN:s mål för en hållbar utveckling, Parisavtalet, EU:s förnybarhetsdirektiv, Sveriges nationella energi- och klimatplan
till EU, Sveriges klimatlag och Energiöverenskommelsen.
Listan på nationella och internationella ramverk inom klimat- och energiområdet kan göras lång. Och det är viktigt
– de närmaste tio åren avgör hur vi klarar klimatkrisen och
då krävs en tydlig inriktning för omställningen.
Satsningar på förnybart är en helt central del av klimatomställningen. Fossil energi utgör fortfarande nästan 80
procent av den totala energitillförseln globalt. Det finns en
tydlig koppling mellan en långsiktig och ambitiös klimatoch energipolitik, med tydliga mål för andelen förnybart,
och snabba utsläppsminskningar. Genom EU:s gemensamma målsättningar har Europa tagit ledartröjan och vi ser
hur utsläppen från elproduktion minskar. Hela 95 procent
av alla nya elkraftsinvesteringar i EU går nu till förnybart
(BNEF, NEO 2019).
I de grannländer som vårt elsystem är direkt sammankopplat med står kol, olja och gas fortfarande för 48 procent av
elproduktionen (Sandbag 2019). Sveriges elproduktion vilar
historiskt på kärnkraft och vattenkraft och har mycket låga
utsläpp. Samtidigt är kärnkraften på väg att fasas ut och
även om kärnkraftsägare anger den tekniska livslängden
till 60 år, är det osäkert hur många reaktorer som är i drift
2040. Det enda enskilda kraftslag som kan ersätta kärnkraften är storskalig vindkraft, på land och till havs.
Sverige har bland de bästa förutsättningarna för vindkraftsproduktion i hela Europa. Politik och regelverk måste göra
det möjligt att tillvara fördelarna vi har i form av goda vindlägen och möjlighet att producera el till låg kostnad. Vindkraften, Sveriges nya storskaliga gröna näring, är redo att
växa och bidra till att nå målet om ett förnybart elsystem.

Sveriges nationella
energi- och klimatplan
EU:s medlemsländer ska innan årsskiftet
presentera en nationell energi- och klimatplan
som omfattar mål för år 2030. För Sveriges
del blir ambitionsnivån mycket viktig för att
säkerställa uppfyllnad av det nationella målet
om 100 procent förnybar el 2040. Men i
Sveriges utkast till plan är målsättningen lägre
än den förväntade utvecklingen, vilket sänder
motstridiga signaler. Vi menar att Sverige bör
sträva mot minst 80 procent förnybar energi
år 2030 för att säkra de politiska beslut som
tagits de senaste åren
(Svensk Vindenergi 2019).
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Genomför löften inom ramen för Energiöverenskommelsen
Elcertifikatsystemet har varit avgörande för att få
till stånd förnybar el till en låg kostnad för elkonsumenterna. I Energiöverenskommelsen beslutades
om ytterligare 18 TWh förnybar el inom ramen för
systemet till 2030. Vindkraftsutbyggnaden har gått
betydligt snabbare än förväntat och målet beräknas
vara uppnått senast 2021. Elcertifikatsystemet behöver nu stängas på ett ansvarsfullt sätt.
Energimyndigheten har presenterat ett förslag till
”stoppregel” för elcertifikatsystemet. Förslagets
utformning – att nya anläggningar får inkluderas i
systemet ända fram till 2030 – förväntas, om det
träder i kraft, leda till en priskollaps. Principen för
avslutandet av elcertifikatsystemet bör vara enkel:
Nya investeringar, som varken behöver stödet eller
bidrar till måluppfyllelse, ska hållas utanför systemet.

På så sätt raseras inte lönsamheten i alla tidigare investeringar till följd av att systemet kraschar (Svensk
Vindenergi 2019).
Energiöverenskommelsen lovar även slopad nät
anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft. Det
skulle ge den viktiga havsbaserade vindkraften
samma förutsättningar som alla andra kraftslag fått
genom åren, såväl förnybara som icke förnybara.
Den havsbaserade vindkraften kommer att spela en
avgörande roll för att säkra stabilitet och leverans i
framtidens 100 procent förnybara elsystem dels på
grund av storskaligheten, dels på grund av storskaligheten och lokaliseringen, dels på grund av den ökade
produktionen som innebär ökad systemnytta (se även
avsnittet om havsbaserad vindkraft).

3.2 Elektrifiering – el inom nya användningsområden
Mycket talar för att elanvändningen kommer att öka i
framtiden. Hur mycket av ökningen som kompenseras av
energisnålare tekniker är oklart.
En stadig befolkningsökning, i kombination med elektrifieringen av transportsektorn och den elintensiva industrin,
gör att behovet av el förväntas öka de kommande åren.
Bara HYBRIT, projektet för utsläppsfri produktion av stål
som LKAB, Vattenfall och SSAB står bakom, förväntas öka
efterfrågan på el med cirka 10 procent av Sveriges nuvarande elförbrukning.
En annan tydlig trend är digitaliseringen av samhället i stort
där Sverige ligger i framkant. Det gäller även vårt elsystem
– där både informationsutbyte och analyser ökar, vilket
leder till ett mer komplext system som kräver mer el till
sina processer.
Hur mycket den ökade elektrifieringen kommer att kom
penseras av effektivisering till följd av allt energisnålare
produkter, bättre byggnader och smartare industriprocesser
är svårt att uppskatta. Energimyndigheten har gjort bedömningen att elanvändningen ökar från dagens 140 TWh till
160 TWh år 2040, medan andra aktörer tror att ökningen
blir väsentligt större (Energimyndigheten 2019).

Utbyggnaden av vindkraft sker idag främst på
land till en låg produktionskostnad (under 35 öre
per kWh), men de senaste åren har även kostnaden för vindkraft till havs sjunkit dramatiskt.
Under 2020-talet väntas havsbaserad vindkraft
byggas utan stöd i vår omvärld. Med fortsatt teknik- och kostnadsutveckling kommer havsbaserad
vindkraft spela en stor roll i omställningen till ett
100 procent förnybart elsystem även i Sverige.

Svensk Vindenergis prognos visar att vindkraftsproduktionen kommer att öka från dagens 20 TWh till cirka 40 TWh
redan år 2022, motsvarande nära 30 procent av elanvändningen (Svensk Vindenergi 2019). Vad behöver vindkraften
leverera därefter för att säkerställa att Sverige klarar omställningen? För att uppnå målet om 100 procent förnybar
elproduktion år 2040 räknar vi med att vindkraften behöva
öka till minst 90 TWh år 2040, i linje med Energimyndighetens scenarier för ett förnybart elsystem (Energimyndigheten 2019).
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3.3 Klimatdriven affärsnytta
Vindkraftsbranschen lockar till sig långsiktiga investerare.
Intresset är stort och kommer att öka i takt med det öka
de behovet av förnybar el, så länge Sverige fortsätter att
erbjuda stabila villkor och låg risk för investerare.
Vindkraft och förnybar el är en snabbt expanderande del av
svenskt näringsliv. Där den byggs, främst på landsbygden,
följer arbetstillfällen och utbildning samt investeringar i
infrastruktur och lokalsamhällen.
Redan nu har Sverige god tillgång på billig och ren el som
gjort att många IT- och serverhallsföretag väljer att etablera
sig här. Men även andra nyetableringar skulle kunna lockas
av Sveriges förnybara energimix och låga elpriser. Gröna
och klimatdrivna affärer växer fram med företag som aktivt
arbetar för klimatneutralitet och sätter hållbarhet främst,
nya aktörer inom laddinfrastruktur, energieffektivisering

samt digitala lösningar för en hållbar vardag. Ökade och
tydliga satsningar på vindkraft från samhällets sida är
viktiga för den fortsatta utvecklingen.
Svenska vindkraftsutvecklare är ledande i att attrahera investerare – ofta utländska fonder och försäkringsbolag med
hjälp av bland annat långsiktiga fastprisavtal på förnybar el
(PPA). Att teckna ett PPA handlar om att säkerställa förnybar el till lågt pris. Merparten av de senaste årens investe
ringar inkluderar ett PPA. Potentiella framtida köpare är
statliga verksamheter och kommuner, såväl som elintensiv
industri. För att fortsätta locka kapital behöver marknaden
vara förutsägbar och erbjuda låg risk för investerare. Den
blocköverskridande energiöverenskommelsen har skapat
goda förutsättningar för fortsatta investeringar. Därför är det
viktigt att överenskommelsen ligger fast framöver.

"Sverige sticker ut positivt som vindkraftsmarknad på många sätt med
en av de starkaste vindresurserna i Europa".
Ingmar Helmke, investeringschef inom energi och infrastruktur vid tyska kapitalförvaltaren Aquila Capital.
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Klimatnytta

EU:s handel med utsläppsrätter

När Sverige exporterar el minskar i första hand elproduktionen från kolkraftanläggningar, eftersom
dessa har de högsta driftskostnaderna. Utsläppen
av koldioxid från kolkraft är omkring 780–1000
gram per kWh, beroende på anläggningstyp.
Begränsningar i överföringskapacitet och andra
dynamiska effekter gör att man inte kan anta att
all svensk elexport reducerar kolkraft, men ett
rimligt antagande är att utsläppen minskar med
omkring 600 gram per kWh, eller 600 000 ton
per TWh. (Vindkraftens klimatnytta 2019)

Elexportens klimatnytta blir ännu tydligare när EU:s
system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) har
reformerats. Ändringarna innebär bland annat att
överskott av utsläppsrätter successivt överförs till
en reserv och annulleras. Undanträngning av el från
kolkraftverk får därmed en tydlig och omfattande
klimateffekt. Reformen har redan lett till kraftigt ökade
priser på utsläppsrätter, vilket även ökar den förnybara
elens konkurrenskraft. Även åtgärder inom landet spelar roll. Om utsläppen från svensk industri minskar så
skapas ett överskott av utsläppsrätter som annulleras.

3.4 Ökad förnybar elexport
Sverige har ett stort och växande elöverskott. Trots att
elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh för
väntar Energimyndigheten att elexporten år 2022 når
rekordhöga 29 TWh. Det beror på den kraftigt ökade
produktionen från vindkraft. Fördelarna med en mer
integrerad europeisk elmarknad med Sverige som netto
exportör är tydliga.
EU importerar över 50 procent av all energi som används
inom unionen. Samtidigt är målet för EU:s energiunion att
säkra en energiomställning som är trygg, konkurrenskraftig,
säker och hållbar – till ett överkomligt pris. Enligt en rapport
till EU-kommissionen skulle europeiska företag och konsu
menter årligen kunna spara upp mot 40 miljarder Euro
genom en bättre integrerad marknad och ytterligare upp

mot 30 miljarder Euro om den förnybara elen byggs ut där
den är mest effektiv (Booz & Company).
För Sverige, som har unikt goda förutsättningar för förnybar
elproduktion, skulle en mer integrerad elmarknad innebära
direkta inkomster genom export av el. Samtidigt skulle
svenska elkonsumenter och svensk industri få långsiktigt
lägre elpriser än de länder vi exporterar till. Det stärker
konkurrenskraften och lockar nya företag till Sverige.
När svensk utsläppsfri el exporteras och ersätter fossil
elproduktion i våra grannländer minskar dessutom klimatutsläppen kraftigt. Export av 29 TWh kan minska utsläppen
med motsvarande en tredjedel av Sveriges nuvarande
utsläpp.
En fortsatt ökad elexport kräver en utveckling av överföringskapacitet såväl inom landet som till andra länder, men
utbyggnaden går långsamt. Förutom möjligheter till elexport innebär en ökad fysisk marknadsintegration en ökad
försörjningstrygghet när den svenska kärnkraften börjar
fasas ut. Att se Sverige som en elexportnation skulle dessutom understödja utvecklingen av energilager, förbrukar
flexibilitet och andra lösningar som stöttar framtidens
förnybara samhälle.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen

Foto: Susanne Tellström

• Säkerställer att flaskhalsar inom landet reduceras och
att fler utlandsförbindelser byggs till andra länder.
• Inför en strategi för elexport och hur Sverige kan bidra
till att nå EU:s förnybarhetsmål på ett mer kostnads
effektivt sätt.
• I samband med implementeringen av samtliga delar av
RenEnergi-paketet driver på för att stärka EU:s energi
union, bland annat genom att stödja att förnybar elproduktion förläggs till områden med bäst förutsättningar.
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4. Vad behövs för att
möjliggöra gröna
investeringar?

Foto: Råbäcken, Svevind AB
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4.1 Uppdatera miljöbalken
och myndigheternas
instruktioner
Om Sveriges klimat- och energimål ska nås på ett så kost
nadseffektivt sätt som möjligt krävs medverkan från våra
myndigheter och effektiva regelverk. Regeringen bör dels
uppdatera myndigheternas instruktioner, dels komplettera
Miljöbalken så att klimatnyttan ges större tyngd när den
viktas mot andra intressen.
Trots en bred insikt om hur bråttom det är att minska
utsläppen, väger klimatnyttan i praktiken allt för lätt när
den ställs mot andra intressen. En enkel första åtgärd är att
uppdatera myndigheternas instruktioner så att klimatfrågan
finns med i de beslut som fattas. Då underlättas intresseavvägningarna när det gällerexempelvis frågor om artskydd,
rennäring och försvarets restriktionsområden.
En ytterligare viktig förändring är att komplettera Miljöbalken så att klimatnyttan får större tyngd i prövningar, eftersom lagens tillämpning idag leder till krångliga tillståndsprocesser och försening av investeringar och nya projekt i
Sverige.
Myndigheternas arbete kan också effektiviseras genom ökat
samarbete. Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Energimarknadsinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten,
Försvarsmakten med flera är alla involverade i prövningen
av vindkraft. Regeringen bör uppmuntra och ställa krav på
samverkan, så att Sveriges ambitiösa mål kan nås på ett så
kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Ändrar alla berörda myndigheters instruktioner för att
säkerställa att myndigheterna arbetar för att uppnå de
av riksdagen antagna klimat- och energipolitiska målen.
• Kompletterar miljöbalken så att klimatnyttan väger
tyngre i tillståndsprövningar.
• Tydliggör ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
som agerar på energi- och klimatområdet.
• Vidtar åtgärder för ökad samverkan mellan myndigheterna.
• Ålägger myndigheterna att utreda och rapportera hur de
kan bidra till att nå regeringens målsättningar för klimat
och förnybar energi.

Foto: ENERCON

4.2 Förenkla tillstånds
processen för miljö och nät
4.2.1. Utdragen och komplicerad tillstånds
process
Det finns idag en rad utmaningar i tillståndsprocesserna
som riskerar att fördröja utbyggnaden av förnybar el.
För att en projektutvecklare ska kunna etablera vindkraft
idag måste två separata tillståndsprocesser genomgås, en
för att bygga parken (miljötillstånd) och en för att ansluta
den till nätet (koncession). Prövande myndigheter är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, Energimarknadsinspektionen och Lantmäteriet. Därutöver tillkommer en rad
remissinstanser.
Få verksamheter prövas så noggrant som vindkraft. Vad
som dessutom gör prövningsförfarandet för vindkraft unikt
i relation till andra verksamheter är att kommunen aktivt
måste tillstyrka alla vindkraftsprojekt. Enligt en sammanställning som Svensk Vindenergi låtit Advokatfirman
Fröberg & Lundholm göra för perioden 2015–2018 avslogs
76 procent av drygt 2 500 prövade vindkraftverk.
Från det första samrådet med allmänheten tar det normalt
6–7 år att få miljötillstånd för en större park, inklusive överklagandeperiod. Miljötillståndet gäller vanligtvis i 5 år och
under den tiden måste projektören även erhålla tillstånd
att ansluta till nätet. Det är inte ovanligt att miljötillståndet
hinner löpa ut innan nätanslutningen är klar, och förlängning är ofta svår att få. När båda tillstånden finns på plats
kan diskussion med investerare slutföras. Därefter kan
parken börja byggas.
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Den sammanlagda prövningstiden överstiger ofta 10 år från
samråd till miljötillstånd. Samtidigt går teknikutvecklingen
snabbt, och det slutliga tillståndet lämnar sällan utrymme
för att använda bästa möjliga teknik, så som miljöbalken
föreskriver.
Goda vindlägen är avgörande för en kostnadseffektiv
utbyggnad av vindkraft. När vindkraften förpassas till sämre
vindlägen krävs fler vindkraftverk, vilket leder till såväl
större påverkan på landskapet som ökad kostnad för att

nå samma produktion. Eftersom vinden tilltar med ökad
höjd, är det viktigt att vindkraften tillåts byggas så högt som
tekniken möjliggör.
Om det genomsnittliga vindläget försämras med 0,5 meter
per sekund så minskar totalproduktionen med 20 procent.
För att öka vindkraftsproduktionen från 40 TWh år 2022 till
minst 90 TWh år 2040 behövs då 25 procent fler vindkraftverk, vilket betyder att påverkan på landskapet och
kostnaden för produktionen ökar med lika mycket.

Gemensamma problem inom processerna för miljötillstånd och nätkoncession
Senast år 2021 ska EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv implementeras i Sverige. Direktivet kan lösa flera av de problem
som är gemensamma inom processerna för miljötillstånd och nätkoncession.
Problem

Miljötillstånd

Lång handläggningstid

4

Lång överklagandeperiod

4

4

4

4

Svårt att ändra givna tillstånd

4

4

Individberoende handläggning

4

Många kompletteringar

4

4

4

4

Bristande flexibilitet i förhållande till teknikutvecklingen

Fler utredningar pga allt
hårdare miljökrav

Nätkoncession

Åtgärder
Ökade resurser till myndigheter; centraliserad och
effektiviserad ärendehantering; förlängd giltighetstid för tillståndet
Fastighetskatt till kommunen för ökad lokal acceptans
Möjliggöra tillstånd utan fasta positioner; förenklad prövning
för repowering
Justering av miljöbalken
Centraliserad prövning; handbok för handläggare med enhetliga rutiner

4.2.2. Anslutning till elnätet begränsar
Det finns idag stora utmaningar med att ansluta vindkraft
till elnätet. Det är svårt att inom rimlig tid få kännedom
om anslutningsmöjligheterna i ett område och vad anslut
ningen kommer att kosta.
Det råder osäkerhet om vilka ledningar som är koncessions
pliktiga och koncessionerna tenderar att bli dyrare och mer
utdragna. Kraven på tekniska detaljer är höga och ofta svåra
att förutse innan miljötillståndet för vindkraftparken har
vunnit laga kraft. Den snabba teknikutvecklingen gör att
tekniken som tillstånden gäller för hinner bli föråldrad och
det är svårt att få villkoren ändrade. Nätkoncessionsutredningen lämnar förslag till hur flera av dessa utmaningar kan
mötas, som snarast bör införas (SOU 2019:30).
I takt med att vindkraftsparkerna blir allt större, sker allt
mer anslutning direkt eller indirekt mot stamnätet. Anslutningsprocessen mot stamnätet upplevs som ett av de
största anslutningshindren. Det kan ta över två år att få ett
förhandsbesked om möjligheten att ansluta en vindkraftspark (direkt eller indirekt) mot stamnätet. Processen är inte

Se ”lång handläggningstid”; handbok för projektutvecklare
Lagändring – väg in vindkraftens klimatnytta bredvid den lokala
påverkan i prövningen

flexibel och går i otakt med både miljötillståndsprocessen
och investeringsprocessen för en vindkraftsetablering.
Sammantaget gör det elnätsanslutningen till en av de mest
besvärliga delarna att lösa i ett vindkraftsprojekt. En ytterligare försvårande omständighet är att det generellt sett
börjar bli fullt i elnäten, vilket innebär att kapacitetshöjande
åtgärder har blivit en regel snarare än undantag när det
gäller att ansluta vindkraft till elnäten, i synnerhet i norra
Sverige.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen vidtar åt
gärder i syfte att förenkla nätanslutningen såsom att
• Införa koncessionsfrihet inom hela vindkraftsparkens
projekteringsområde och att göra det enklare att ändra i
befintliga koncessioner i enlighet med nätkoncessionsutredningens rekommendationer
• Låta Energimyndigheten utreda hur antalet överklaganden och överklagandetiden kan reduceras för nätkoncession.
• Uppdra Svenska kraftnät att ändra sin anslutningspolicy
så att anslutningsprocessen går snabbare och bättre
följer tillståndsprocessen och investeringsprocessen för
en vindkraftsetablering.
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Från idé till drifttagning: den sammantagna processen för att anlägga en vindkraftpark idag
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

År 11

År 12

Tidig utredning och
samråd miljötillstånd
Miljöprövning

Överklagan

Utredning och
samråd nätkoncession
Koncessionsprövning
regionnät

Överklagan

Investeringsprocess
Byggnation elnät och
vindkraftspark
Drifttagning

4.2.3. Hur kan tillståndsprocessen
effektiviseras?
För att nå målet om ett 100 procent förnybar elproduk
tion och minst 90 TWh vindkraft till 2040, krävs många
nya tillstånd för vindkraft. Dagens utdragna handlägg
ningstider för miljöprövningar och nätkoncessioner måste
kortas för att undvika att utbyggnaden fördyras.
Många av dagens problem och utmaningar är gemensamma för båda tillståndsprocesserna (miljö och nät). Exempelvis brist på flexibilitet, utdragna ledtider och svag samordning mellan myndigheter.
EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv ställer krav på förenklade och kortade tillståndsprocesser för förnybar elproduktion. Direktivet ska implementeras i svensk lag senast i juni
2021. Bland annat finns krav på endast en kontaktpunkt.
Det kommer att göra det möjligt för tillståndsprocesserna
för vindkraftspark och nätanslutning att löpa samtidigt. Det
är idag främst två faktorer som försvårar parallella processer: dels att man inte vet vilka effektnivåer som är aktuella
för koncessionsansökan förrän miljötillstånd har erhållits,
dels att det innebär en stor ekonomisk risk att ansöka om
koncession innan man erhållit miljötillstånd.
För att utbyggnaden av vindkraft ska kunna ske på ett
miljö- och energieffektivt sätt behövs ökad flexibilitet i
exempelvis höjden på tornen, rotorbladens storlek och
vindkraftverkens placering inom området. Detta behövs
för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen och utnyttja
produktionspotentialen fullt ut. Teknikutvecklingen ger
mer effektiva vindkraftverk och mer el för pengarna, men

utdragna tillståndsprocess i kombination med avsaknad
av flexibilitet gör det omöjligt att använda bästa tillgängliga teknik och utgör hinder både för miljötillståndet och
nätkoncessionen.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag
att utreda hur tillstånden kan bli mer flexibla med hänsyn till teknikutvecklingen.
• Ökar anslagen till prövningsmyndigheter och domstolar
i syfte att korta handläggningstiden.
• Ser över hur tillståndsprocessen kan utvecklas inom
ramen för EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv, t.ex.
genom att skapa förutsättningar för att låta processerna för miljötillstånd och nätanslutning löpa parallellt.

4.2.4 Repowering med förenklad tillstånds
process
År 2040 kommer merparten av den vindkraft som etable
rats till och med år 2015 att ha nått sin tekniska livslängd.
Här finns potential att flerdubbla dagens produktion
genom repowering.
De äldsta vindkraftverken återfinns i södra Sverige, i Skåne,
Halland, Västergötland och på Gotland. Sett till elsystemet
vore det mycket värdefullt att öka den förnybara elproduktionen i dessa områden, och potentialen är enorm.
Ett exempel är modernisering av vindparken Näsudden
på Gotland. Där ersattes 58 gamla vindkraftverk med 27
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nya. Samtidigt fyrdubblades elproduktionen och den lokala
påverkan minskade genom mindre intrång.
För att kunna realisera potentialen för repowering krävs ett
särskilt tillståndsförfarande som möjliggör ökad eller fortsatt produktion i områden som redan har tagits i anspråk
för vindkraft.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• ger Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket i
uppdrag att enligt EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv
utforma ett särskilt tillståndsförfarande för repowering
som ska börja gälla senast 2021.

Vindkraftens miljöpåverkan
I jämförelse med andra kraftslag har vindkraften
låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och
utvecklingen går snabbt framåt. Nya studier från
Vattenfall visar att moderna vindkraftverk bara
har hälften så stor klimatpåverkan, från råvaru
utvinning till demontering, som äldre verk. Det
beror bland annat på bättre tillverkningsprocesser och lättare stål som ger lägre utsläpp från
transporter. Turbinerna har också blivit betydligt
större och effektivare, så att mer el genereras
under vindkraftverkets livstid.
Moderna livscykelanalyser visar att koldioxidutsläppen är cirka 6 gram per kWh för ny vindkraft
(Vattenfall 2019). Detta kan jämföras med kol
som släpper ut cirka 780–1000 gram per kWh,
beroende på anläggningstyp, och naturgas som
släpper ut drygt 500 gram per kWh
(Vattenfall 2012)

Foto: Ørsted
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Foto: Svevind AB 2018

4.3 Ta bort vindkraftsvetot
Sedan augusti 2009 har kommunerna en form av besluts
rätt som är förbehållen vindkraftsetableringar som till
ståndsprövas enligt miljöbalken, det så kallade kommunala
vetot.
Införandet av vetot skulle förenkla och förkorta handläggningstiden och genomfördes för att främja vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Den önskade förenklingen uteblev.
Införandet har resulterat i försvårade tillståndsprocesser
och förlängda handläggningstider - tvärt emot syftet.
Självklart ska kommuner ha en stor påverkan på var vindkraftens byggs ut. Men även utan vetot kan kommunerna
styra över vindkraftens lokalisering genom översiktsplanen
och som central remissinstans i tillståndsprövningen.
Det kommunala vetot går helt emot de krav på förenklade
och kortade tillståndsprocesser som ställs i EU:s reviderade
förnybarhetsdirektiv. Användandet av vetot är inte förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är
centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket, som har haft
regeringens uppdrag att se över hur tillståndsprocessen för
vindkraft fungerar, anser att etablering av vindkraft skulle
underlättas och blir mer rättssäker om kravet på kommunal
tillstyrkan tas bort. (Energimyndigheten 2017)

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Genomför Naturvårdsverkets och Energimyndighetens
förslag att upphäva bestämmelsen om kommunal till
styrkan

4.3.1. Fastighetsskatt till kommuner
Vindkraft är en av de mest populära energikällorna i
Sverige, enligt SOM-institutets årliga undersökningar av
energiopinionen. 61 procent svarar att Sverige bör ”satsa
mer” på vindkraft och ytterligare 20 procent att vi bör
”satsa ungefär som idag”. Genom att låta fastighetsskatten
för vindkraft gå till kommunerna blir det dessutom en
direkt en ekonomisk fördel för de som bor där vindkraften
etableras.
För fortsatt utbyggnad av vindkraften måste de som är
närmast berörda uppleva fördelarna med vindkraft. Detta
kan uppnås genom informationsspridning om vindkraftens
positiva effekter på lokalsamhället i form av arbetstillfällen,
tillväxt och investeringar. Därtill bör vi förändra ersättningssystemet till kommuner vars medborgare direkt berörs av
utbyggnaden.
En konkret åtgärd vore att låta den i dag statliga fastighetsskatten på vindkraftverk tillfalla de kommuner som möjliggjort utbyggnaden. Det skulle säkerställa ett betydande
tillskott till kommunernas ekonomi. Fastighetsskatten upp17

går till cirka 10 000 kr per år per MW och för ett projekt på
ett tjugotal moderna vindkraftverk, handlar det om cirka 1
miljon kronor per år. Då garanteras lokalsamhällena direkt
del av vindkraftens värde, utan att vindkraftens ekonomiska
förutsättningar påverkas.
Om fastighetsskatten överförs till kommunen kan staten
ändå se fram emot ökade intäkter från vindkraftsproduktionen. Elanvändningen kan antas öka markant under kommande år, vilket gör att statens ökade intäkter från energiskatt och moms långt överträffar de förlorade intäkterna
från fastighetsskatten.

Svensk Vindenergi föreslår att
• Riksdagen beslutar att fastighetsskatten från vindkraft
tillfaller kommunerna
• Regeringen initierar en informationskampanj för att
underlätta utbyggnad

Rättvis fastighetsskatt
På en avreglerad marknad är det viktigt att eftersträva likvärda regler mellan olika kraftslag. I ett
mål i högsta förvaltningsdomstolen beslutades
att skattesatsen 0,2 procent av taxeringsvärdet
utgör ett otillåtet statsstöd för en vindkraftspark
(mål 3873–18). Domstolen vill se en höjning till
0,5 procent eftersom det är den skattesats som
andra kraftslag har. Eftersom taxeringsvärderingsmodellen ser olika ut för de olika kraftslagen blir
dock fastighetsskatten olika för en given skattesats,
uttryckt i öre/kWh. En höjning till 0,5 procent gör
att vindkraften betalar tre gånger mer än andra
kraftslag, vilket innebär en konkurrenssnedvridning
på marknaden. Det bör därför säkerställas att
vindkraftens fastighetsskatt ligger kvar på
0,2 procent av taxeringsvärdet.

4.4 Underlätta samexistens med andra intressen
4.4.1 Försvarsmaktens stoppområden
Inriktningen mot förnybart är tydlig, inte bara inom
energipolitiken. I december 2017 betonade Försvarsbered
ningen att omställningen till förnybar el ger fördelar ur ett
totalförsvarsperspektiv. Ökad lokal elproduktion leder till
ökad motståndskraft jämfört med dagens centraliserade
produktion.
Trots insikten om fördelarna med en mer decentraliserad elproduktion, fortsätter Försvarsmakten att motverka
vindkraftsutbyggnad. Försvarsmaktens vindkraftsstopp har
länge varit ett av de största hindren för att realisera Sveriges potential för vindkraft. Tidigare omfattades halva landytan i södra Sverige av försvarets restriktioner. I slutet av
2017 beslöt Försvarsmakten att utöka restriktionsområdena
ytterligare. Även i förslaget till havsplanerna är restriktionerna så omfattande att havsbaserad vindkraft riskerar att bli
helt uteslutet.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Ändrar Försvarsmaktens instruktion och uppdrar åt
Försvarsmakten att bidra till att det skapas förutsättningar för den vindkraftsutbyggnad som behövs för att
nå 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

4.4.2 Starkt artskydd – men inte på individnivå

kommer fåglar. Detta trots att det enligt Naturvårdsverket
inte finns något som tyder på att vindkraften kommer att
påverka beståndet av någon fågelart på nationell nivå
(Naturvårdsverket 2017).
Tillståndsprövningarna har blivit mer oförutsägbara och
bedömningarna har blivit striktare. Ofta utvärderas inte
påverkan på populationen, utan risken för att enskilda individer av arten ska skadas eller förolyckas. Vindkraftparker
nekas till och med tillstånd för att skydda enskilda individer
av fåglar som det i övrigt bedrivs jakt på.
Även många andra infrastrukturprojekt, inte bara vindkraft,
hindras idag utifrån risker för enskilda fåglar och inte utifrån
relevanta bedömningar av påverkan på population och bevarandestatus. Tillämpningen av den svenska artskyddsförordningen behöver förtydligas så att skydd av arter är det
som vägs mot övrig miljönytta, inte skydd av individer.

Svensk Vindenergi föreslår att
• Tillämpningen av Artskyddsförordningen till EU:s fågeldirektiv bör förtydligas så att 4 § artskyddsförordningen
på ett korrekt sätt införlivar motsvarande bestämmelse
i direktivet (2009/147/ EG) om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) och så att 4 § artskyddsförordningens utformning bidrar till säkerhet och förutsägbarhet
vid prövningar.

Det har blivit svårare och svårare att få tillstånd enligt
miljöbalken att uppföra vindkraft i områden där det före18

4.4.3 Vindkraft i renbetesområden
De långa och osäkra tillståndsprocesserna försvåras av att
myndigheternas och domstolarnas avvägningar mellan
riksintresset vindkraft och riksintresset rennäring påtagligt
förskjutits till rennäringens fördel.
Det har blivit vanligt att områden som anses viktiga för
rennäringen undantas från vindkraft, även om de inte är
utpekade som riksintresse för rennäringen. Att bromsa
klimatförändringen är avgörande även för rennäringens
framtid. Svensk Vindenergi är övertygade om att rennäring
och vindkraft kan samexistera. Det förutsätter dock att
tillståndsvillkoren inte utformas på ett sätt som allvarligt
försvårar förutsättningarna för vindkraftsetableringar på
platser som är utpekade av Energimyndigheten som riks
intresse för vindkraft.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Uppdrar åt Energimyndigheten att föreslå hur till
ståndsmyndigheternas intresseavvägningar kan
förändras för att inte leda till villkor som i praktiken
utesluter det angelägna intresset av ökad produktion
av förnybar el.

4.5 Värna arbetstillfällen
i hela landet
Vindkraften byggs i regel på landsbygden och ger
människor möjlighet att stanna kvar i naturnära miljö och
livnära sig på den nya gröna tekniken. Stor utbyggnad i
norra Sverige och kring kustsamhällen skapar långsiktiga
arbetstillfällen och återför skattemedel till mindre orter.
Mellan år 2017–2021 skapas över 18 000 årsarbeten i
byggnation och drift av vindkraftsparker.
Glötesvålens vindpark ligger i Jämtland, cirka fyra mil nordväst om Sveg. Den färdiga anläggningen ägs av IKEA som
därmed har 100 procent förnybar el i Norden.
Vindkraftparken i Glötesvålen har inneburit att det skapats
78 regionala årsanställningar för att bygga parken och 7
lokala årsanställningar som löper under parkens hela drift
period (25 år). Till det tillkommer de arbetstillfällen som
skapats för boende och service. Byggnationen av vindkraftsparken medförde nästan 12 000 gästnätter på hotell.
Under de fem åren som Glötesvålen uppfördes betalades
det ut löner för drygt 9 miljoner kronor och samhället såg
minskade kostnader för arbetslöshet på drygt 27 miljoner
kronor, beräknat på 350 000 kronor per person och år.
Det totala tillskottet till samhället från regionalt utfört
arbete under byggfasen uppskattas till knappt 37 miljoner
kronor. Cirka 40 företag har levererat tjänster, produkter
eller mantimmar till projektet. Efter en investering på över
1 miljard kronor finns nu 30 vindkraftverk som beräknas
producera 220 miljoner kWh per år. Det motsvarar hushållsel till 44 000 villor per år.

”Omkring 60–70 miljarder kommer att investeras i Markbygden. Det har stor
betydelse för Piteås och regionens näringsliv. Men vindkraftsutbyggnaden ökar
också tillgången på förnybar el. På sikt är det minst lika viktigt eftersom det skapar
förutsättningar för ytterligare industrietableringar.”
Anders Lundkvist, Kommunalråd i Piteå. (Källa: Svevind)
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4.5.1 Vindkrafttekniker
Minst 170 nya vindkraftstekniker behövs utbildas varje år
för att täcka behovet.
De kommande fyra åren ska vindkraftsproduktionen byggas
ut till det dubbla, men redan idag är det brist på vindkrafttekniker. För att säkerställa kvalitet, säkerhet och ekonomi
i projekten behövs utbildad personal så att man inte blir
beroende av tillfällig personal från andra branscher och länder. För tillfället finns det 20 respektive 35 utbildningsplatser i Varberg och Strömsund, vilket är långt i från tillräckligt.
Samtidigt behövs mer information om utbildningens fördelar, med säkert jobb och god ingångslön, så att fler söker sig
till utbildningen.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Uppdrar åt Myndigheten för Yrkeshögskolan att skyndsamt vidta åtgärder som ökar antalet utbildningsplatser
för vindkrafttekniker.
• Uppdrar åt Arbetsmarknadsdepartementet och Energi
myndigheten att sprida information om behovet.

4.6 Möjliggör vindkrafts
utbyggnad till havs
Det framtida förnybara elsystemet ska enligt Energiöver
enskommelsen vara ”robust, ha hög leveranssäkerhet, ge
låg miljöpåverkan och leverera el till konkurrenskraftiga
priser”. Det kräver marginaler i systemet, som den havsba
serade vindkraften kan leverera. Till havs är vinden stark
och jämn och levererar fler fullasttimmar, vilket medför
stabil, storskalig elleverans och ökad systemnytta.
Det finns färdiga tillstånd för havsbaserad vindkraft i Sverige,
som ännu inte realiserats. Tack vare tydliga utbyggnadsambitioner i länderna kring Nordsjön genom North Sea Declaration, har produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft
sjunkit så snabbt att man nu bygger utan stöd i flera länder.
Ett färskt exempel på upphandling i Storbritannien (sept.
2019) visar på en produktionskostnad under 50 öre/kWh,
vilket är i nivå med el från kraftvärme i Sverige.

Projektutvecklare nyanställer och investerarintresset växer.
Svenska kraftnät har beviljat 9000 MW havsbaserat an
slutning till nätet i södra Sverige (elområde 3+4) – i nivå
med all vindkraft i drift idag totalt.
Energiöverenskommelsens löfte om slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft måste genomföras
mycket snart, om fördelarna av den snabba utvecklingen
ska tillvaratas. Sverige har, med sin långa kust och grunda
vatten, mycket goda möjligheter att utveckla havsbaserad"
vindkraft kostnadseffektivt. Vindturbiner till havs har större
svepyta och genererar fler fullasttimmar. Storskaligheten
gör att den kan bidra med påtagliga marginaler i elsystemet
i god tid inför att annan storskalig produktion fasas ut. Det
är centralt att anslutningarna planeras ur ett nätperspektiv,
där både producenter, större elförbrukare och lokalt distributionsnät beaktas.
Elmarknaden är internationell. Bättre sammanbindning av
elnäten mellan länderna kring Östersjön skulle skapa bättre
förutsättningar för samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad
av vindkraftsparker till havs, vilket poängteras i Energiöverenskommelsen.

”Kostnaderna för havsbaserad vindkraft har minskat dramatiskt de
senaste åren samtidigt som antalet fullasttimmar ökat med turbin
storleken. Havsbaserad vindkraft kan därför spela en avgörande roll
för ett stabilt och kostnadseffektivt framtida svenskt kraftsystem”
Magnus Hall, vd på Vattenfall.
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Sverige behöver likvärdiga konkurrensmässiga förutsättningar som runt övriga Östersjön. Andra länder har
auktionssystem och delar av utvecklingskostnaden och
nätanslutning är statsfinansierad. I Sverige läggs alla risker
och kostnader på projektören. Därför är det så viktigt att
anslutningskostnaderna slopas. Då kan det uppdämda
intresset få utlopp och befintliga projekt realiseras. Idag har
Sverige 0,6 TWh havsbaserad vindkraft, men till 2030 kan
10 TWh realiseras och till 2040 kan havsbaserat bidra med
åtminstone 30 TWh årligen.
De svenska havsplanerna måste ge utrymme för havsbase
rad vindkraft i lämpliga lägen. Samexistens med andra
intressen är centralt för att havsbaserad vindkraft ska kunna
utvecklas i Sverige. I dagsläget har försvarsmakten i praktiken vetorätt mot vindkraftsprojekt utan krav på motivering,
transparens eller dialog. Andra länder har visat att tekniska
lösningar kan överbrygga motstående intressen.
Klimatförändringen är det största hotet mot livet i havet. Ju
förr utsläppsreducerande åtgärder sätts in, desto större effekt
har de. Svensk havsbaserad vindkraft kan påskynda utfasningen av kolkraft i Europa och ge omfattande klimatnytta i
närtid. Ökad elproduktion, med den mängd det kan bli med
havsbaserad vindkraft, ger dessutom nödvändiga marginaler
när den svenska kärnkraften efter hand stängs ner.

energi österifrån. Gemensam planering mellan länderna kan
bidra till snabbare utveckling och minskat energiberoende.
Dessutom kommer de maritima näringarna utvecklas i
mindre kustorter där servicetjänster som lots och skeppare
kommer att efterfrågas på nytt.

Svensk Vindenergi föreslår att regeringen
• Säkerställer att anslutningskostnaden för havsbase
rad vindkraft skyndsamt slopas i enlighet med
Energiöverenskommelsen för att tillvarata näringslivsmöjligheterna, öka försörjningstryggheten i södra
Sverige och för att frigöra storskalig energiproduktion
inför utfasningen av kärnkraft.
• Säkerställer att havsbaserad vindkraft möjliggörs i
första versionen av havsplanerna.
• Säkerställer att klimatnyttan av ökad produktion och
export av förnybar el från Sverige beräknas och beaktas
i t.ex. avvägningen av tillstånd och i fråga om havs
planer.
• Ställer sig bakom och agerar för Baltic Sea Declaration
för samplanerad vindkraft och effektivare produktion
runt Östersjön, vilket harmonierar med Energiöverenskommelsens skrivning om överföring.
• Ge Svenska kraftnät i uppdrag att löpande analysera
planerad havsbaserad produktion, lokala stora elkonsumenter kring anslutningspunkter och ta fram en
strategi för anslutning.

Ökad tillgång på förnybar el bland Östersjöländerna bidrar
till energitrygghet då man kan minska beroendet av fossil

78
regionala årsanställningar
har skapats för att bygga
Glötesvålens vindpark

37 Mkr
totalt tillskott till
samhället från regionalt
utfört arbete

40
företag har levererat tjänster,
produkter eller arbetstimmar
till projektet

Foto: Vestas
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Vindkraft i Sverige
Svensk Vindenergis och Energimyndighetens bedömning är att
vindkraften ökar till 90 TWh år 2040. Tillsammans utgör då
vind- och vattenkraften de största kraftkällorna i Sverige.

Trots att elproduktionen från
kärnkraft minskar med 13 TWh
förväntar Energimyndigheten att
elexporten år 2022 når rekordhöga 29 TWh. Det beror på den
kraftigt ökade produktionen
från vindkraft.

Under vindparkens livslängd,
25 år, behövs det en person
per fyra vindkraftverk för
drift och underhåll.

5000
bilar

141
TWh

Vindkraften bidrar till en
levande landsbygd genom ökad
sysselsättning till följd av
vindkraftsetableringarna.

Ett modernt vindkraftverk på
land sparar årliga utsläpp från
ca 5000 vanliga personbilar á 2 ton
koldioxid med en genomsnittlig
årlig körsträcka
på 1200 mil.

Sveriges elanvändning var
141 TWh. Till år 2040 förväntas
den öka till 160 TWh.
Ett nytt 8MW-verk till havs ger el till
ca 7 000 villor – vilket är ca tre gånger
mer än vad ett nytt landbaserat
vindkraftverk ger.

158 TWh/år
Elproduktionen
blev 158 TWh
år 2018

Landbaserad vindkraft kan idag
byggas ut helt utan stöd. Kostnaden för
havsbaserad vindkraft fortsätter att
sjunka dramatiskt och sannolikt kan
även havsbaserad vindkraft
byggas utan stöd under
2020-talet

Vad är TWh,
GWh,
MWh, kWh?
1 TWh =
1000 GWh =
1 000 000 MWh =
1 000 000 000 kWh
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5. Ett modernt
elsystem
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5.1 Så kan vindkraften bidra till ett stabilt elsystem
Den svenska vattenkraften och den goda handelskapaci
teten med grannländerna ger Sverige utmärkta förutsätt
ningar för ett 100 procent förnybart elsystem.
Samtidigt innebär omställningen en utmaning i att upp
rätthålla leveranssäkerheten i alla tänkbara driftsituationer,
eftersom vindkraften är väderberoende till sin natur.

Kärnkraft har i regel en jämn produktion, medan vind- och
solkraftens produktion varierar med vädret. Därför kommer
övergången till ett förnybart elsystem ställa andra krav på
elsystemet än i dag. Elsystemet måste ha tillräckligt med
effekt i alla lägen och en inbyggd robusthet som gör att det
kan stå emot en stor och plötslig driftstörning som påverkar
både spänningen och frekvensen i systemet.

Nedan beskrivs de största systemutmaningarna och de möjliga lösningarna.
Effekttillräcklighet:
Elsystemets förmåga att tillgodose användarnas
behov av effekt och energi i alla situationer.

Spänningsstabilitet:

Frekvensstabilitet:
Tillräckliga resurser för att kunna
hantera stora avvikelser i produktionsoch konsumtionsprognosen.

Trygg elförsörjning

Kraftsystemets förmåga att upprätthålla
stabila spänningsnivåer och återgå till ett
nytt jämviktsläge efter en störning.

Effekttillräcklighet: effektutmaningen är inte
akut men samhället behöver marginaler

med marginaler om kärnkraften skulle behöva stängas ned
tidigare än förväntat.

Effekttillräcklighet handlar om elsystemets förmåga att tillgodose användarnas behov av effekt och energi i alla situa
tioner. I takt med att kärnkraftsreaktorer stängs ned kan vi
förvänta oss att det uppstår fler tillfällen med ansträngd
kraftsituation i Sverige vintertid, särskilt vid tillfällen då hög
elförbrukning sammanfaller med låg vindkraftsproduktion.
I dessa situationer måste någon annan typ av produktion
tillkomma, eller förbrukning minska, för att behoven ska
kunna tillgodoses.

Det finns många olika lösningar för att möta effektutmaningarna.

Det som behövs för att komplettera den förnybara elproduktionen kallas ofta flexibla resurser. Redan idag har vi
flexibla resurser om cirka 28 GW att tillgå i form av vattenkraft, import, kraftvärme och gasturbiner, som tillsammans
motsvarar effektbehovet en smällkall vinterdag. I teorin
kan vi redan idag klara situationen helt utan kärnkraft,
förutsatt att vattenkraftproduktionen och elimporten kan
maximeras. Men på grund av att det finns överföringsbegränsningar i elnäten och i våra grannländers produktionsresurser, finns det behov av ytterligare marginaler.
Effektbehovet förväntas öka och uppgå till cirka 28–30
GW år 2040 till följd av att den totala elanvändningen
ökar (Energimyndigheten 2018). Det är dessutom viktigt

Utökad överföringskapacitet inom landet och till grannländerna och ökat effektuttag från vattenkraften är enkla tekniska lösningar, även om tillståndsprocesserna idag tar lång
tid. Batterier och en mer flexibel efterfrågan på el skulle
tillsammans kunna ge över 35 GW, enligt en uppskattning
från Power Circle och Energimarknadsinspektionen. Ytterligare mellan 14 och 114 GW kan tillkomma om man räknar
in kapaciteten i framtida elbilar (NEPP 2019). Därmed är det
inte frågan om - utan hur utmaningen bäst hanteras.
De mest kostnadseffektiva lösningarna är troligen import,
efterfrågeflexibilitet genom automatisk styrning av hushållens vitvaror och värmesystem och elbilarnas batterier för
att stötta systemet.
Dessutom ökar vindkraftens effektvärde i takt med att
vindkraftverk med högre kapacitetsfaktor tillförs systemet.
Detta eftersom att teknikutvecklingen gör vindkraftverken
mer effektiva och att den havsbaserade vindkraften, med
stabilare produktion, byggs ut. Kapacitetsfaktorn för vind24

kraft har utvecklats från 24 % år 2014, till dagens 37 %. På
längre sikt förväntas kapacitetsfaktorn uppgå till över 50 %,
även för landbaserad vindkraft.
För att få till energilager behöver regelverk såsom nätbolagens intäktsreglering ses över så att dessa får bättre incitament att investera i alternativ till nätutbyggnad. Detsamma
gäller efterfrågeflexibilitet – för att elanvändningen ska bli
mer flexibel krävs att incitamenten ökar genomexempelvis
rörliga nättariffer och energiskatter.

Frekvensstabilitet: kan bibehållas genom
syntetisk svängmassa, batterier och system
tröghet från andra länder
För att elsystemet ska fungera är det inte bara viktigt att
det finns tillräckligt med resurser för att kunna planera för
ett system i balans, det behöver också kunna hantera större
avvikelser i prognosen för produktion och konsumtion. Om
produktionen överstiger konsumtionen stiger frekvensen
och vice versa, och om frekvensen faller utanför tillåtet
intervall, kan det leda till elavbrott.
Idag bidrar kärnkraft med tröghet i systemet (svängmassa)
som minskar påverkan av ett plötsligt stort produktionsbortfall genom att generatorerna fortsätter att rotera ett
tag tack vare den upplagrade rörelseenergin. Vindkraftverk
saknar oftast denna egenskap men med hjälp av effektomriktare, som ansluter anläggningarna till elnätet kan
rotationsenergin i vindkraftverkens turbiner tillfälligt öka
eller minska. Detta brukar kallas syntetisk svängmassa.
Än så länge saknas incitament för vindkraftägare att bidra
med syntetisk svängmassa eftersom de stödtjänster som
Svenska kraftnät köper in inte är anpassade efter vindkraftens förutsättningar. I länder som Kanada och Irland
används emellertid detta redan. Det finns en lång rad ytterligare stödtjänster som vindkraften kan bidra med om rätt
förutsättningar ges.
Förutom syntetisk svängmassa i vindkraftverken finns
en stor potential att lösa ovanstående utmaningar med
batterier samt att nyttja systemtröghet i andra länder via
likströmsförbindelser.

Spänningsstabilitet: vind bidrar redan idag
men ersättning måste ges
Spänningsstabilitet handlar om kraftsystemets förmåga
att upprätthålla stabila spänningsnivåer och återgå till ett
nytt jämviktsläge efter att ha utsatts för en störning. För
att ett system ska vara spänningsstabilt krävs att behovet
av så kallad reaktiv effekt kan tillgodoses i varje enskild del
av nätet. Om detta inte är uppfyllt kan spänningskollaps
1

Power Circle har sammanställt exempel på flexibla
resurser som kan hjälpa till att tillgodose effekt
behovet när andelen förnybar elproduktion är
mycket hög. Siffrorna är hämtade från Svenska
kraftnät, Energimyndigheten, Energimarknads
inspektionen, Chalmers, NEPP, energiföretag och
egen forskning.
Resurser som redan finns idag:
• Import / export (ca 10 GW)
• Vattenkraft (13 GW idag, 15 GW imorgon)
• Gasturbiner (ca 1–2 GW)
• Kraftvärme (ca 3–4 GW)
Morgondagens resurser:
• Elbilar med V2G (mellan 14–114 GW)
• Batterier (minst 30 GW)
• Efterfrågeflexibilitet (ca 5–7 GW)
• Energieffektivisering (minst 3 GW)
• Vätgaslager (potential ännu okänd)

inträffa. En spänningskollaps kan innebära elavbrott för hela
eller delar av systemet.
Redan idag bidrar vissa vindkraftsparker med reaktiv effekt
genom villkor i anslutningsavtal. Med ytterligare utrustning
kan vindkraften leverera reaktiv effekt även när vindkraftverket står still. Detta är intressant för nätägaren då det kan
ersätta kondensatorer och reaktorer som de annars behöver
köpa in för spänningsstabilisering, vilket gör att det kan vara
mer samhällsekonomiskt fördelaktigt att söka hjälp från
vindkraften.
Nyttjande av reaktiv effekt innebär alltid ett produktionsbortfall som det är rimligt att ersätta. Med maximalt utnyttjande av den reaktiva kapaciteten hos vindkraftverken kan
upp till 5 procent av årsproduktionen gå förlorad, vilket blir
mycket pengar för vindkraftsägaren.

Svensk Vindenergi föreslår att
• Svenska kraftnät utvecklar stödtjänster i dialog med
vindkraftbranschen för att frekvensprodukterna ska bli
bättre anpassade efter vindkraftens behov.
• Energimarknadsinspektionen reglerar nättariffer så att
de styr mot ökad efterfrågeflexibilitet
• Energimarknadsinspektionen ser över intäktsregleringen så att incitamenten för nätbolagen att investera i
tjänster från bland annat energilager ökar.
• Energimyndigheten utvärderar de marginaler i syste
met som havsbaserad vindkraft och utveckling av
vindkraftstekniken kan bidra till.

Kapacitetsfaktor är ett nyckeltal som används för att jämföra vindkraftverkets verkliga produktion med dess teoretiska maxkapacitet.
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Vanliga frågor om ett 100 procent förnybart elsystem:

Var ska vi få elen ifrån
när det inte blåser?
Sverige är väl rustat för ett helt förnybart elsystem, inte minst tack vare all vår vattenkraft
och importmöjligheter som kan användas när
det inte blåser. Men det finns även en enorm
och potential i form av mer flexibel elanvändning och energilager som tillsammans
med befintliga lösningar kommer att
kunna möta utmaningarna. Dessutom
blir vindkraftsproduktionen allt jämnare
i takt med att tekniken utvecklas.

Blir vi beroende av fossil
import när vi har 100 procent
förnybar elproduktion?
Sverige har redan i dag ett ständigt utbyte av
el med grannländerna, där vi ibland importerar,
huvudsakligen från Norge, och andra tider exporterar. Sett över hela året har Sverige en stor nettoexport och den väntas fortsätta öka under kommande
år. Även i framtiden kommer vi ibland att importera
el, men genom att fortsätta att bygga ut
den förnybara elen kan Sverige fortsätta att
ha ett stort elöverskott och exportera
mer än vi importerar.

Ökar störningskänsligheten
i ett helt förnybart elsystem?
Vindkraften bidrar visserligen inte med naturlig tröghet (svängmassa) som kärnkraften gör.
Däremot kan den stötta systemet med
frekvensreglering i form av så kallad syntetisk
svängmassa, nedreglering samt spänningsreglering. För att vindkraften ska kunna bidra
till stabilera elnät behöver incitamenten bli
tydligare och stödtjänsterna bättre anpassade
för vindkraftens förutsättningar.

5.2 Elnätets kapacitet behöver förstärkas
Kapacitetsbristen i elnäten i allmänhet, och stamnätet i
synnerhet, är ett av de största hindren för att nå målet om
100 procent förnybar elproduktion till 2040.
Eftersom elproduktionen är större i norra Sverige, och
förbrukningen är större i södra delen av landet, måste elen
överföras långa sträckor. Enligt Svenska kraftnät har delar
av det norrländska nätet redan nått gränsen för hur mycket
elproduktion som kan tas emot. Det finns därför behov av
allt från mindre stationer till nya ledningar för att kunna
möjliggöra den planerade vindkraftsutbyggnaden.

Enligt Svensk Vindenergis bedömning förväntas 90 procent
av den tillkommande vindkraftskapaciteten till 2022 etableras i norra Sverige. Samtidigt står det svenska stamnätet
inför ett stort reinvesteringsbehov där gamla ledningar
successivt behöver bytas ut mot nya.
Enligt Svenska kraftnät är tillståndsprocesserna för utbyggnad och förstärkning av stamnätet den troligtvis
största flaskhalsen för hur snabbt vindkraften kan byggas
ut (Svenska kraftnät 2015). Ledtider på tio år från beslut till
driftstart är inte ovanliga. År 2013 aviserades efterlängtade
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planer för förstärkning av den nord-sydliga sträckningen av
stamnätet, men tyvärr dröjer genomförandet. Istället för att
gå vidare med aviserade åtgärder valde Svenska kraftnät att
byta strategi. Nu avser affärsverket att uppgradera kapaciteten i samband med reinvesteringar under en tjugoårsperiod.
Det är dock tveksamt om den utökade överföringskapaciteten kommer att räcka för att täcka överföringsbehovet på
både kort och lång sikt.
Utan snabba åtgärder försvåras vindkraftens anslutningsmöjligheter till elnäten. Flaskhalsarna mellan norr och söder
leder även till ökad risk för inlåst kraft som försämrar lönsamheten hos kraftanläggningar i norra Sverige, samtidigt
som elkonsumenterna i södra Sverige får högre elkostnader.
Eftersom det framför allt är i norra Sverige den stora potentialen för landbaserad vindkraft finns kan flaskhalsarna
göra det betydligt svårare att nå målet om 100 procent
förnybar elproduktion.

"Planeringen av stamnätet leder till en
moment-22-situation: Inget nytt nät utan
vindkraft men ingen ny vindkraft utan nät."
Mattias Wondollek, elnät- och marknadsansvarig, Svensk Vindenergi

Svenska kraftnät vill inte bygga nät på spekulation, även om
det är mer samhällsekonomiskt fördelaktigt att bygga ut
en överkapacitet från början när insikten om behovet finns
(Sweco 2018). Relaterat till detta uppstår flera utmaningar
när vindkraftsutbyggnaden går mycket snabbare än vad
någon har kunnat förutse: dels underskattas kalkyler som
ligger till grund för investeringarna framtida flöden i elnäten, vilket leder till en underskattning av behovet i tid och
omfattning. Dels gör de långa ledtiderna för nätutbyggnad
att åtgärderna inte hinner komma förrän det är försent och
bristande kapacitet hämmat vindkraftsinvesteringarna.

Svensk vindenergi föreslår att regeringen
• Ger Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram en handlingsplan som möjliggör en vindkraftsutbyggnad om
minst 60 TWh till 2030 och minst 90 TWh till 2040.
• Uppdrar åt Energimyndigheten att i samråd med
Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät
utreda hur tillståndsprocesserna för att bygga ut stamnätet kan snabbas upp avsevärt. Inom uppdraget bör
frågor såsom åtgärder för ökad acceptans och samlad
prövning utredas.

Foto: Anna-Karin Drugge
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Alternativ till nätutbyggnad
En viktig framgångsfaktor för att på ett kostnadseffektivt
sätt lyckas med omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem är att möjliggöra mer kraftöverföring i
befintliga nät. Överföringskapaciteten i elnäten begränsas
i regel ofta av att värmen i ledningarna blir för hög eller att
spänningen blir för låg. Genom bättre mätning och styrning
utifrån aktuella väderförhållanden kan överföringskapaciteten öka - utan att nätbolagen behöver bygga mer nät.
Som en del i det så kallade Nord-syd projektet installerar
Svenska kraftnät just nu kraftelektronik i stamnätsstationer
för att reglera den reaktiva effekten och därmed möjliggöra
högre överföringskapacitet, något som även stamnätsanslutna vindkraftsparker har potential att göra. Detta är ett
snabbt och kostnadseffektivt sätt att till viss del utöka
överföringskapaciteten i stamnätet utan att behöva bygga
nya ledningar.

En framtida potential för att möjliggöra mer vindkraft i befintligt nät är att ansluta ett energilager mellan parken och
elnätet, vilket kan bli aktuellt om kostnader för energilager
fortsätter att minska i snabb takt. Energilagret kan laddas
när det blåser och leverera ut el på nätet när vindkraftverket inte är igång. Genom ett hybridsystem som kombinerar
vind, sol och lagring minskar belastningstopparna, vilket gör
att nätet kan optimeras och dimensioneras mer effektivt.
På så vis kan vindkraft anslutas till ledningar som annars
hade ansetts vara ”fulla”.
Behovet av nätförstärkningar kan även begränsas genom
lokalisering av nya stora elförbrukare, som exempelvis
Northvolts fabrik utanför Skellefteå, nya serverhallar eller
Hybrit-projektet i norra Sverige. Därför är det viktigt med
en ökad dialog och samverkan mellan producent, nätbolag
och konsument kring planering av elnäten.
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6. Avslutande ord
Den här färdplanen beskriver vilken fantastisk möjlighet omställningen till ett förnybart samhälle erbjuder. Behovet av att bromsa klimatförändringen är akut och med
hjälp av förnybar el kan vi drastiskt minska utsläppen. Omställningen till ett förnybart
elsystem är inte bara nödvändig av klimatskäl – den är också lönsam.

Vindkraften är idag det billigaste kraftslaget som kan byggas
ut i stor skala i Sverige. Våra goda vindlägen innebär stora
konkurrensfördelar. Vindkraften är en växande grön näring
som via elexport ersätter el från europeisk kolkraft, möjliggör elektrifiering av transporter och industri, samt skapar
ökad försörjningstrygghet och viktiga arbetstillfällen på
landsbygden.
Den tekniska utvecklingen går fort och vi ser nu en uppsjö
av möjligheter att hantera det förnybara elsystemets olika
utmaningar. Vindkraftverken utvecklas så att de levererar
energi och effekt även när det blåser mindre, nya möjligheter utvecklas för energilagring och flexiblare förbrukning
och ny teknik i elnäten bidrar till att trygga leveranssäker
heten även i framtiden.
För att nå målet om 100 procent förnybar elproduktion
år 2040 bedömer vi att minst 90 TWh vindkraft behöver
byggas och det ska nu ske utan stöd från elcertifikatsystemet till nya investeringar. Därmed blir tillgången till

goda vindlägen, effektiva tillståndsprocesser och modern
nätinfrastruktur särskilt viktig. Vi har kommit långt, men
mycket arbete återstår. Den politiska viljan är tydlig men
behöver omsättas i praktiska åtgärder – redan under nuvarande mandatperiod.
En god början, är att klimatuppdatera alla myndigheters
instruktioner för att undvika målkonflikter och underlätta
intresseavvägningar. Vidare måste de återstående delarna
i Energiöverenskommelsen implementeras för att trygga
investeringsklimatet. En ytterligare nyckelåtgärd är att skapa
incitament hos våra kommuner att medverka i omställningen till förnybart, exempelvis genom att låta fastighetskatten
från vindkraften tillfalla kommunerna.
När hindren är undanröjda kan vi realisera vindkraftens fulla
potential. Det skapar klimatnytta och konkurrenskraft. Det
ger arbetstillfällen och tillväxt. Det främjar svensk industri
och skapar ett modernt och hållbart samhälle.

Foto: Ørsted

”Låt oss realisera vindkraftens fulla potential både till lands och till havs.
Det är ekonomiskt lönsamt. Det främjar svensk industri och teknikutveckling.
Det skapar ett modernt och hållbart samhälle”.
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
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