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Behöver vi mer vindkraft? Vad händer när det inte blåser? 

Det var rubriken vi hade satt på föreläsningen. Tomas Kåbergers upplägg var lite annorlunda än vi 

hade trott men rubrikens frågor fick ändå intressanta svar. Här är anteckningar från föreläsningen.  

Drivkrafter för fossilfri elproduktion har varierat under åren.  Oljekrisen på 70-talet gav starkt stöd 

för en stor och snabb uppbyggnad av kärnkraft. Reaktorägare fick problem med att de hade byggt för 

mycket kärnkraft och ville att uppvärmning med olja skulle ersättas med el. Det var ett av skälen till 

att Sverige redan 1990 fick en hög koldioxidskatt, som ledde till snabb utbyggnad av bioenergi. 1990 

blev också klimatfrågan en viktig drivkraft för energipolitiken. Under 2000-talet talades mycket om 

peak oil och det drev på energieffektivisering och förnybar eluppbyggnad. Mellan 2010 och 2020 

började förnybar el bli ekonomiskt lönsam. I bl.a. Kina såg man utvecklingen av förnybar el som ett 

sätt att långsiktigt stärka konkurrenskraften för industrin. Med Ukrainakriget handlar energifrågan 

återigen (som under 70-talet) om nationellt oberoende och geopolitisk konkurrens.  

Kärnkraftens problem blev tydliga under 70 - 80-talet; höga kostnader, olyckor, avfallshantering, 

rutinutsläpp. I USA hade lagar skapats som begränsade ansvaret för reaktorolyckor, som en 

förutsättning för att industrin skulle investera. Ansvaret begränsades till reaktorägare (inte 

leverantörer) och en maximal summa fastställdes. Svenska lagar tog efter de principerna. Ansvaret 

för stora olyckor, utöver det bestämda maxbeloppet, lades över på staten.  

För att ta hand om radioaktivt avfall måste reaktorägare avsätta bestämda summor. I både England 

och Tyskland finns exempel där nya utredningar visar att kostnaderna för avfallshantering blir mycket 

större än summorna som företagen har avsatt. I Sverige ansvarar reaktorägaren för radioaktivt avfall 

fram till dess att slutförvaret blir fyllt och stängt. Det finns forskning som tyder på att koppar-

kapslarna som avfallet ligger i kan skadas av korrsion inom något hundratal år. Om det visar sig att 

förvarings metoden inte kommer att fungera ligger ansvaret på staten när förvaret är förslutet. 

Kostnaden för ny kärnkraft har blivit mycket hög i Finland och Frankrike. Den totala 

kärnkraftskapaciten har inte ökat sedan 2006. 

Lösningar för förnybar el; vindkraft och solkraft. Efter ett antal år med subventioner är nu vind- och 

solkraft oftast det billgaste alternativet för ny elproduktion. Vindkraften har växt överraskande 

snabbt. Kina gick från noll 2005 till mest i världen 2010 och har nu överlägset mest vindkraft, sedan 

kommer USA, Indien, Spanien. Om man bygger vindkraft i Sverige på land så subventioneras inte 

anslutningskostnader och värdet på elcertifikaten är nu noll, så det blir ingen subvention där heller.  

Havsbaserad vindkraft har också sjunkit mycket i pris, bl.a. för att man kan utnyttja tidigare stora 

investeringar i kranfartyg etc. Nya vindkraftparker kan vara mycket stora, i Nederländerna bygger 

Vattenfall en som ger 5-10 TWh per år. Kinas investeringar i havsbaserad vindkraft 2021 var lika stora 

som hela övriga världen på 5 år och andel förnybar el är lite större i Kina än i världen i övrigt. 

Solceller växer ännu snabbare än vindkraft, Kina har störst installerad kapacitet och också störst 

tillverkning. USA, Japan, Tyskland, Indien är också stora på solceller. Solel byggs redan utan 

subventioner i Tyskland och Danmark.  

Sol- och vindel är nu billigare än olja per energienhet. Då blir det lönsamt att använda sol- och vindel 

för att ersätta olja i transportsektorn; bilar, färjor, små flygplan. 

Mycket stora batterier används mer och mer för nätstabilisering, särskilt i Australien och USA och det 

ger lägre kostnad jämfört med svängmassa i turbiner och generatorer. Volkswagens elbolag Eli ska ge 



bilkunderna gratis el genom att man styr laddningen och lånar en del av bilarnas batterikapacitet för 

att sälja som stabilseringstjänst för elsystemet.  

Industrialister söker efter den billigaste elen. I Mellanöstern och Sydeuropa planeras mycket stor 

utbyggnad av billig solel och man ser också möjligheten att locka till sig elintensiv industri. Sverige 

har ju sämre solinstrålning, men bra vindläge. Northvolts batterifabrik ville ha tillgång till förnybar el 

och råvaror utvunna på ekologiskt hyfsat sätt och det tyckte man att man hittade i Sverige. Hybrit 

och H2 Green Steel har också valt Sverige. Och bilindustrin har kontrakterat massor av fossilfritt stål. 

Miljöpåverkan från gruvdrift kan ge stora problem och det är viktigt att vara konstruktivt kritisk och 

noga med krav på verksamheten. Brist på råvaror blir också ett problem och batteriindustrin satsar 

på återvinning.   

Lite om elpris. Sverige hade 2021 Europas lägsta elpris i medeltal. Sverige är ett av de länder som 

exporterar största andelen av produktionen och vi är en stor exportör eftersom vi har låga priser. Vi 

importerar från Noge, ibland Danmark. Vi exporterar mest till Finland, även mycket till Litauen. Norge 

har höga elpriser p.g.a. av att man har byggt kabel till England och exporterar mycket. Svängningarna 

i elpris är egentligen inte ett problem utan problemet är den allmänna prisnivån. Det går att köpa sig 

fri från prischocker genom fast elpris. Och smarta personer kan utnyttja prisvariationer genom att 

låta elpriset styra sin elkonsumtion. 

Nu är det lönsamt att ersätta fossil energi med förnybar el. Det går på tok för långsamt i förhållande 

till behoven men utbyggnaden sker snabbt och tekniken blir snabbt billigare. Det går mycket lättare 

att få folk att göra saker när det är lönsamt, så utsikterna är mycket bättre nu än för fem år sedan.  

 

 

Tomas Kåberger är en mycket skicklig och underhållande föreläsare. Den avslutande tanken att 

utsikterna för förnybar el ser mycket bättre ut nu än för fem år sedan kändes hoppfull.  

Tyvärr var publiken inte större än 25 - 30 personer. Svaren vi fick på frågorna som ställdes i rubriken 

till föreläsningen kan sammanfattas ungefär så här:   

Behöver vi mera vindkraft? För att Sverige ska kunna behålla den elintensiva industri som vi har och 

för att få etableringar av ny industri som bygger på fossilfri el (vätgasproduktion, fossilfritt stål, 

batterifabriker, vätgasbaserad kemisk industri) så behövs ökad elproduktion och det är vindkraft och 

solkraft som är ekonomiskt rimliga. 

Vad gör man när det inte blåser? Utbyggnad av elnät, stora nätanslutna batterilager, elbilars 

batterier som utnyttjas som buffert i elsystemet, vätgasproduktion vid lågt elpris och vätgaslagring i  

bergrum, industriprocesser som körs när elpriset är lågt, energieffektivisering, hushåll som styr sin 

förbrukning efter elpris; sådant ger möjlighet att anpassa elsystemet efter varierande elproduktion. 

Den nya fossilfria industrin som etablerar sig i Sverige efterfrågar förnybar el och räknar tydligen med 

att få tillräckligt med el och att kunna göra vinst i ett sådant elsystem.   


