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Energieffektivisering Vem ska göra vad?
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Bakgrundsfakta 1: elanvändningen stagnerar/
ökar endast mycket långsamt
El-intensiv industri
•

Hushåll

Förväntan: 1-4 TWh

• Förväntan: 4-10 TWh

?
Elektrifiering av norsk
olje/gassektor
• Förväntan: 5-8 TWh

Elektrifiering av
transportsektorn
•

Förväntan: 1-5 TWh

Ökad energieffektivisering
• Byggnader, hushåll
• Industri

IT-servrar
•

Potential: 1-5 TWh

Fakta nr 2: Nödvändiga förändringar i Europas
kraftsystem påverkar prissättning – och prisnivåer
2012

Källa: SWECO Energy Markets

>2025

Fakta nr 3:Nordisk förnybar elproduktion är
prismässigt konkurrenskraftig

LCOE [EUR/MWh]

Utbudskurva över förnybarpotentialen i Europa 2012-2020

Svensk vindkraft är främst i
den lägre delen av
utbudskurvan

Generation potential [TWh]
Källa: SWECO Energy Markets
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Fakta nr 4: De svenska kärnkraftsreaktorerna
når sin livslängd om 7-25 år
• Sverige

• OKG planerar för 60 års livslängd på
Oskarshamn 2 och 3.
• OKG har förberett en ansökan om
miljöprövning för Oskarshamn 1. Om det
beslutas att denna ska tas ur bruk sker
det troligtvis inte förrän 2020-2025.
• Vattenfall planerar för 60 års livslängd för
alla reaktorer i Forsmark och för Ringhals
3 och Ringhals 4. Ringhals 1 och 2
kommer att ha en 50-årlig livslängd (tas ur
bruk 2026 och 2025)
• Det totala antalet kärnkraftsreaktorer I
Sverige kommer inte att överstiga
• Vattenfall har påbörjat en
ansökningsprocess för att bygga en ny
reaktor
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• Finland
•

Källa: SWECO Energy Markets

•

Olkiluoto 3 planeras att tas ur bruk
2018….
Två nya kärnkraftsreaktorer, Olkiluoto 4
och Fennovoima, har I princip beslutats
om, men inga finansiella
investeringsbeslut har tagits
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Hypotes: investeringsfasen I svensk kärnkraft
fortsätter - åtminstone till 2020
Årliga investeringar i svensk kärnkraft [MEUR]
• Historiska under-investeringar
fram till 2004

Annual investments [MEUR]
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• Viktig beslutspunkt 2015/2016

Total with 2018 decommissioning

600

• Vad kommer de ökade
säkerhetskraven leder till?
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…eftersom ökade säkerhetskrav trigger
merparten av investeringarna
Regulation
2011: Post-Fukushima
Stress tests

1999: Clousure of B1

2005: New more stringent
regulation, SSMFS 2008:17
Inv. completion 2015 (2013)
Closure of B2

1980: Referendum
1986: Tjernobyl and
”Tankeförbudslagen”

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Indepedent core cooling
investments

Investments
Long period of ”business as usual” –
production and maintenance (19902000)
Modernization
Capacity increase
Safety increase
Lifetime extension

2015/2016:
Either
Independent core cooling due 2020, or
compulsory measures due 2018

Compulsory measures
Increased physical protection, safety systems

Safety related investments
SSMFS 2008:17

Regular control stations for nuclear waste disposal fees:
2015, 2018, 2021, 2024, 2027
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Fakta nr 5: Vi går mot en stark nordisk
kraftbalans 2020-2030
• Väldigt stark nordisk
kraftbalans mellan 2020-2030
•

Förhållandevis låg efterfrågan

•

Förnybar produktion

•

Kärnkraft

• Efter 2020: Ökad osäkerhet

Mot en stark nordisk
kraftbalans om xx-yy
TWh

?

på grund av
•

Svenska energipolitiska beslut om
Kärnkraftens utveckling

•

Förnybar utveckling fram till 2030?

• Priser
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(Semi)-fakta nr 6: ”Alla” vill ha en starkare
fysisk marknadsintegration
• Existerande utlandsförbindelser
existerande

•
•
•
•
•

under konstruktion
planerade

Norway – Netherlands 700 MW
Sweden – Germany 600 MW
Sweden – Poland 600 MW
Finland – Estonia 350 MW
Denmark – Germany ca. 1700 MW

• Nya utlandsförbindelser
(referensscenario)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finland-Estonia 650 MW (2014)
Denmark-German upgrades (2014 och 2018)
Norway-Denmark SK4 700 MW (2015)
Sweden-Lithuania 700 MW (2016)
Denmark-Netherlands 700 MW (2017)
Norway-Germany 1400 MW (2018)
Norway-Great Britain 1400 MW (2021)
Hansa Power Bridge 700-1400 MW (2025)
Norway-Netherlands 700 MW (2030)

• Nätet inom Norden är starkt och
fortsätter att förstärkas

2014:
5895 MW
Källa: SWECO Energy Markets

2020:
>8000 MW

2030:
>10000 MW

Fakta Nr 7: EU blir mer och mer ett “lapptäcke”
av nationella lösningar
At the same time there is a process of creating a European market by 2014
Capacity Mechanisms

Support systems for renewables

Source: Eurelectric
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Prisbildning på “energy only”-elmarknader –
hur fungerar det egentligen?
Illustrativt
Sätter
prisnivån

+5-6 öre/kWh per
10 EUR CO2 pris

-3 öre/kWh per 10
TWh av förnybart
(kraftbalans)

Desto bättre
balans, desto
viktigare
Prisstabiliserande

Bränslepriser

Global ekonomi
och
bränslemarknader

CO2

Förnybarinvesteringar/
kraftbalans

Kärnkrafts- Utlands- Förnybart Utlands- Förnybart Utlandstillgänglihet/ förbindelser
förbindelser
förbindelser
kraftbalans

Globala, europeiska och nordiska klimatmålsättningar
Inflöde, Operationionellt
operationionellt

Elspotpris

Relevant för kraftproducenter
Relevant för elintensiv industri
Relevant för övriga slutanvändare (ex hushåll)

Marknadsreaktion

+ Tariffer

+
Subventioner

Nya regeringens energipolitik (hittills)
Förslag

Påverkan

• Kärnkraftsskatten höjs med 17 %

• Kostnaden för att producera svensk kärnkraft ökar
med ca. 1 EUR/MWh (1 öre/kWh).

• I ett förslag som ska vara genomfört år 2020
krävs att alla svenska kärnkraftverk inför ett
kostsamt oberoende system för härdkylning.
Men kraven gäller inte för de tre reaktorer som
ändå beräknas att fasas ut om senast tio år.
=> inget nytt
• Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet
av ny kärnkraft avbryts.
• Kärnkraften ska på sikt ersättas med förnybar
energi och energieffektivisering
• Ansats att höja ambitionsnivån för förnybart till
2020 med 5 TWh, till 30 TWh. Indikationer på att
elcertifikatsystemet ska förlängas till 2030.

• Regeringen: ”Höjda fasta kostnader för kärnkraften
bedöms inte påverka elpriserna på kort sikt. På lång
sikt kan prisbildningen på elmarknaden påverkas
genom
att
investeringsnivån,
och
därmed
kapacitetstillväxten, blir lägre.”

• Energieffektivisering kan komma att få en förändrad
roll: energiminskningar kan komma att ses som
något som ska täcka upp för energiproduktionsortfall.
• Certifikatspriserna kommer öka på mellanlång sikt,
och därmed kostnader för icke-undantagna
elanvändare
• Förnybarutbyggnad pressar ner elspotpriserna

• Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft,
förenkla att producera egen el.

Nya regeringens energipolitik (hittills)
Förslag

Påverkan

Eeff

Förnybar

Kärnkraft

• Kärnkraftsskatten höjs med 17 %

• Kostnaden för att producera svensk kärnkraft ökar
med ca. 1 EUR/MWh (1 öre/kWh).

• Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet
av ny kärnkraft avbryts.
• Kärnkraften ska på sikt ersättas med förnybar
energi och energieffektivisering

• Regeringen: ”Höjda fasta kostnader för kärnkraften
bedöms inte påverka elpriserna på kort sikt. På lång
sikt kan prisbildningen på elmarknaden påverkas
genom
att
investeringsnivån,
och
därmed
kapacitetstillväxten, blir lägre.”

• Ansats att höja ambitionsnivån för förnybart till
2020 med 5 TWh, till 30 TWh. Indikationer på att
elcertifikatsystemet ska förlängas till 2030.

• Förnybarutbyggnad pressar ner elspotpriserna

• Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft,
förenkla att producera egen el.

• Certifikatspriserna kommer öka på mellanlång sikt,
och därmed kostnader för icke-undantagna
elanvändare

• Ska bidra till
elproduktion

att

minska

behovet

för

ny

• Energieffektivisering kan komma att få en förändrad
roll: energiminskningar kan komma att ses som
något
som
ska
täcka
upp
för
energiproduktionsbortfall

Dagens elpriser täcker knappt kärnkraftverkens
rörliga kostnader

Den rörliga kostnaden ligger mellan 27-32 EUR/MWh
Skatt och kostnad för avfallshantering står för ca 40-45
% av den rörliga kostnaden
o Avfallsavgiften kommer troligtvis att höjas från ca 2,2
till ca 4,2 EUR/MWh
o Effektskatten är föreslagen att höjas från ca 6,7 till 7,7
EUR/MWh

OPEX cost per site 2015, EUR/MWh*
35

OPEX cost [EUR/MWh]

•
•
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Ringhals

Oskarshamn
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O&M

Nuclear fuel

Taxes

Waste management

Other
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Elprisnivåer och beslutsnivåer för svensk kärnkraft
Illustrative

50

40

Long-term price level required to avoid decommissioning

Mid-term price level for reduced generation for 6-18 months

Short-term price level to temporarily reduce generation
up to 3-6 months

Cost [EUR/MWh]

Long-term price level required for fúrther lifetime extension and/or capacity increase

6,4
4,3 28,7

30

20

4,5

2,0

19,5

0,1

2,3

6,9

4,1

0,4

2,1

39,2

24

10
6,1

Short-term price level to temporarily reduce generation up to 3 months

0

Variable 0-3 months

Variable 3-6 months

Variable 6-18 months

Fixed costs

Capex
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…kärnkraftskalkylerna är redan ganska osäkra
och beror även på europeiska beslut (EU ETS)
2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

F1
F2
F3
O1
O2
O3
R1
R2
R3
R4
Operation
Preparation for decomission
Shutdown operation
Dismantling

•

Kärnkraftskatten utgör ca. 20-25% av reaktorernas OPEX. Kostnaden för att producera
svensk kärnkraft ökar med ca. 1 EUR/MWh (1 öre/kWh).

Nordisk förnybarutbyggnad – Sverige är redan i
förarsätet
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