
KTH Sustainability Research Day

100 procent förnybar elproduktion: 

Från omöjligt till main stream

KTH, 14 november 2018

Lennart Söder – LSOD@KTH.SE, Professor Elektriska Energisystem, KTH 



Globala mål för hållbar 
utveckling



Klimat-frågan: Bidrag från 
förnybar energi



Idag

Vattenkraft

Kärnkraft

Stål med kol

Fossila bränslen



I morgon

Vattenkraft

Sol- och vindkraft

Stål utan kol – använd el

El-bilar



KTH ROYAL INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

Elektricitet
14 november, 2018

Lennart Söder
Professor Elektriska Energisystem, KTH



Off

Elektricitet färdas med ljushastigheten



On

Elektricitet färdas med ljushastigheten



Off

Elektricitet färdas med ljushastigheten



On

Elektricitet färdas med ljushastigheten



Under 1/100 sekund
• Ljus färdas  

3000 km = 
Stockholm –
Madrid

• Ljud färdas 3m.
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Från norra Sverige

Elektricitet färdas med ljushastigheten
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Elektricitet färdas med ljushastigheten



Utmaningar med stor mängd sol- och vindkraft

• Solen lyser på sommar och på dagen, 
• Vindkraften ger bara el när det blåser
• Vad gör man med all el, om det blåser 

mycket på midsommarnatten.



Utmaningar med stor mängd sol- och vindkraft

• Solen lyser på sommar och på dagen, 
• Vindkraften ger bara el när det blåser
• Vad gör man med all el, om det blåser 

mycket på midsommarnatten.

Men konsumenter vill ha el, exakt  
när de trycker på knappen.



Lösningar med stor mängd sol- och vindkraft

• Balansera med vattenkraft
• Mer ledningar mellan olika områden
• Elbilar kan variera sin konsumtion
• Batterier
• Flexibel konsumtion
• Behov av andra kraftverk
• Importera vid låg vind/sol
• Använd/exportera el vid stor mängd produktion



100 procent förnybar elproduktion: 
från omöjligt till main stream

Men hur mycket sol och 
vind klarar systemet av ?



14 september 2009: Kungl. 
Vetenskapsakademins Energiutskott:

Från Ny Teknik: ”Omöjligt” 



Stanna vid 10 TWh! 
• ”Upp till 10 TWh per år är en mer realistisk siffra – trots att det är fem 

gånger så mycket som produceras i dag.” (2008: vindkraft = 2 TWh)
• ”svårigheterna med att anpassa det svenska kraftnätet till de 

påfrestningar…”
• ”problemen med att kompensera utebliven vindkraftsel med 

reglerkraft från vattenmagasinen.”

10 TWh = 10 Terawattimmar = 10 miljarder kWh
Svensk konsumtion = 140 TWh
Svensk kärnkraft = 60-65 TWh 

14 september 2009: Kungl. 
Vetenskapsakademins Energiutskott:



Rapport: 22 juni 2014: Lennart Söder, KTH
”På väg mot 100% förnybar el” 

Studerar:
• Balansering från timme till timme. Ingen 

kärnkraft.
• 48 TWh vind, 12 TWh sol
• Vattenkraftsreglering
• Effektvärden och överföring
• Kan laddas ner från KTH:s DIVA
• Hittills (2018): 3884 nerladdningar
• EXCEL-fil för beräkningar

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:727697



Fem-parti-överenskommelsen om energi : 
Publicerad 6 juni, 2016

• S(31%) + M(23%) + MP(7%) + 
C(6%) + KD(5%)=72% (nu 
~68%) 

• ”Målet år 2040 är 
100% förnybar 
elproduktion”

• = en del av ”main stream” 



100 procent förnybar elproduktion: 
från omöjligt till main stream

Utvecklingen har gått 
snabbt på 10 år



Sveriges elproduktion år 2017,
Totalt 160 TWh, export: 18 TWh

Vindkraft, 17,6
TWh
Kärnkraft

Kraftvärme

Ind. Kraftvärme

Vattenkraft

17,6



Svensk vindkraft 1997-2017 [TWh/år]
17,6 TWh = 15 % av konsumion
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Svensk vindkraft prognos till 2021



2005-2010

• Finland beslutar om ett ”nytt kärnkraftverk”. Enligt 
uppgift skall detta kosta ca 30 öre/kWh.

• Vattenfall undersöker möjligheten att ersätta 
dagens kärnkraftverk med nya.

• KVA-Energiutskott Jan-2010: ”The full cost for 
electricity generated by wind power ….is 6 
Eurocent/kWh……twice as for electricity generated
by nuclear power”



2013
Om ny kärnkraft

- Regeringen i Storbritannien har kommit överens med 
“EDF group” om ett erbjudande att bygga ny kärnkraft i
Storbritannien.

- EDF erbjuds ett garanterat pris om 96-99 öre/kWh i 35 
år vilket ökar med konsumentprisindex.

- https://www.gov.uk/government/news/initial-agreement-
reached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley

https://www.gov.uk/government/news/initial-agreement-reached-on-new-nuclear-power-station-at-hinkley


2014: Kostnad för ny 
produktion enligt Elforsk

Kärnkraft dyrare än vindkraft!



2007-2014: Kraftindustrins uppskattning av 
kostnader för kärnkraft och vindkraft



Rapport: 22 juni 2014: Lennart Söder, KTH
”På väg mot 100% förnybar el” 

Kommentar
• Detta är den 4:e upplagan
• Den första kom 2012
• Jag har hämtat in kommentarer och 

förbättrat
• 2014 var ett valår. Denna rapport 

”släpptes” precis innan Almedals-
veckan

• Jag skrev samtidigt en debattartikel med 
referens.

http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:727697



Om ”100% förnybart”
Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh

(Framtiden: samma nivå som 2011)

40%



Kostnaderna fortsätter falla men lite 
långsammare

Landbaserad vind, LCOE $/MWh Solel (PV), LCOE $/MWh

34


	KTH Sustainability Research Day �100 procent förnybar elproduktion: �Från omöjligt till main stream
	Globala mål för hållbar utveckling
	�Klimat-frågan: Bidrag från förnybar energi
	Idag
	I morgon
	Elektricitet�14 november, 2018
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Utmaningar med stor mängd sol- och vindkraft
	Utmaningar med stor mängd sol- och vindkraft
	Lösningar med stor mängd sol- och vindkraft
	100 procent förnybar elproduktion: från omöjligt till main stream
	14 september 2009: Kungl. Vetenskapsakademins Energiutskott:�Från Ny Teknik: ”Omöjligt” 
	14 september 2009: Kungl. Vetenskapsakademins Energiutskott:�
	Rapport: 22 juni 2014: Lennart Söder, KTH�”På väg mot 100% förnybar el” 
	Fem-parti-överenskommelsen om energi : �Publicerad 6 juni, 2016
	100 procent förnybar elproduktion: från omöjligt till main stream
	Sveriges elproduktion år 2017,�Totalt 160 TWh, export: 18 TWh
	Svensk vindkraft 1997-2017 [TWh/år]�17,6 TWh = 15 % av konsumion
	Slide Number 27
	2005-2010
	2013�Om ny kärnkraft�
	2014: Kostnad för ny produktion enligt Elforsk
	2007-2014: Kraftindustrins uppskattning av kostnader för kärnkraft och vindkraft
	Rapport: 22 juni 2014: Lennart Söder, KTH�”På väg mot 100% förnybar el” 
	Om ”100% förnybart”�Svensk Elproduktion: Totalt 145,6 TWh�(Framtiden: samma nivå som 2011)
	Kostnaderna fortsätter falla men lite långsammare

