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Sammanfattning 
Sverige är ett av de länder i världen som har högst elanvändning per person. I denna situation 

är därmed priset som varje enskild slutkund betalar för sin elförbrukning relevant, då även små 

prisskillnader kan ge stora effekter i slutändan.  

 

”Produktionskostnad för el från kärnkraft och solkraft” är en studie som bryter ner elpriset till 

dess beståndsdelar och redogör för de olika komponenterna. Produktionskostnaderna för 

kärnkraft och solkraft har tagits fram genom att kartlägga kostnaderna för de aktiviteter som är 

nödvändiga för nyttiggörandet av kraftslagen samt de styrmedel som har inverkan på 

produktionskostnaden. För att kunna besvara problemformuleringen har begränsningar gjorts 

till solkraft från solcellsparker och kärnkraft producerad utifrån de i dagsläget uttalade 

framtidsplanerna för kärnkraften.  

 

De framtagna produktionskostnaderna har sedan analyserats och ställs mot varandra för att ge 

perspektiv på vilka kostnadsbärare som har störst inverkan på respektive produktionskostnad 

samt i vilken utsträckning analyserade styrmedel påverkar den. Beräkningarna visar att 

produktionskostnaden för kärnkraft är 25,15 öre/kWh inklusive styrmedel och 24,75 öre/kWh. 

För solkraft nås produktionskostnaden 48,68 öre/kWh inklusive styrmedel och 60,72 öre/kWh 

utan. 

 

Slutligen har det kunnat konstateras att dagens situation gällande produktionskostnaden för 

solkraft och kärnkraft inte har direkt påverkan på elpriset som slutkunden betalar. Elpriset är 

baserat på utbud och efterfrågan, varför någon av och dessa måste skifta betydande för att 

kärnkraftens rörliga produktionskostnader ska komma att påverka spotpriset på elmarknaden.  
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Abstract 
Sweden is one of the countries in the world with the highest electricity use per person. 

Something that becomes relevant in such a situation is the price that each customer pays per 

kilowatt for their consumed electricity. Even small differences in price can lead to larger 

differences in the end.  

 

"Production cost of electricity from nuclear power and solar power" is a study that breaks down 

the price of electricity to its constituents and describes the various components. The production 

costs of nuclear power and solar power have been developed by identifying the cost of the 

activities necessary for the utilization of the power source and the instruments that have an 

impact on the cost of production. In order to answer the problem formulation, limitations have 

been made to solar power from solar parks and nuclear power produced on the basis of the 

declared future plans for nuclear power.  

 

The production costs produced have since been analyzed and set against each other in order to 

gain a perspective on which cost carriers have the greatest impact on the respective production 

costs and the extent to which analyzed control instruments affect it. The calculations show that 

the cost of production for nuclear power is 25,15 öre/kWh including instruments and 24,75 

öre/kWh. For solar power, the production cost reached is 48,68 öre/kWh including instruments 

and 60,72 öre/kWh without. 

 

Finally, it has been noted that the current price situation on the cost of production of solar 

power and nuclear power does not have a direct impact on the price of electricity paid by the 

end customer. The price of electricity is based on supply and demand, and these have to shift 

quite a lot in order for the mobile production costs of nuclear power to affect spot prices on the 

electricity market.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En stor del av elpriset som varje enskild elkonsument betalar för sin el består av skatter och 

avgifter. En del av dessa skatter och avgifter är noggrant redovisade på fakturan medan andra 

är smidigt inbakade i produktionskostnaden. Det elpris som slutligen betalas av alla 

konsumenter är en sammanvägning av produktionskostnader, skatter och avgifter och som 

elkonsument är det inte alltid lätt att förstå vad den faktiska kostnaden för att producera en 

kilowattimme (kWh) är då det inte är något de flesta elbolag skyltar med.  

 

I Sverige finns god tillgänglighet av vattenkraft och kärnkraft, men även kraftvärme, vindkraft 

och solkraft bidrar till elproduktionen. Kostnaderna för att producera en kilowattimme av 

vardera kraftslag kan variera mycket men trots detta finns ett gemensamt spotpris i Norden som 

elen handlas för varje timme på Nord Pools elmarknad. Spotpriset ligger till grund för elpriset 

som slutkunden betalar där elbolagen gör påslag samt tar ut avgifter för elnätet och därefter 

appliceras skattesatser innan ett slutgiltigt elpris nås. 

1.2 Problemformulering 

Vad är den faktiska kostnaden för att producera elen som används och vad är det egentligen 

man som slutkonsument betalar för genom elräkningen? En stor del av elpriset som betalas av 

slutkonsument består av skatter och avgifter och det kan därmed diskuteras hur stor påverkan 

själva produktionskostnaden för elen faktiskt har i det slutgiltiga priset. Kostnaderna för 

aktiviteterna som är nödvändiga för nyttiggöranden av energislagen skiljer sig från kraftslag 

till kraftslag. Kraftslag beskattas och subventioneras på olika sätt vilket gör att 

prisuppbyggnaden varierar då vissa tillåts att förorena naturen utan någon speciell avgift eller 

med en alldeles för låg sådan. Andra kraftslag subventioneras istället med bidrag för installation 

i syfte att få fler att använda dessa renare energislag trots de lägre ekonomiska incitamenten. 

Det finns således även varierande typer av styrmedel som påverkar de val av elproduktionssätt 

som görs. Att studera produktionskostnader och styrmedel kan givetvis göras för samtliga 

kraftslag, men detta arbete är avgränsat till att behandla solkraft och kärnkraft och 

produktionskostnaderna för aktiviteterna som är nödvändiga för nyttiggörandet av de 

energislagen. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Elmarknaden i Sverige 

2.1.1 Elproduktionen i Sverige idag och historiskt 

De senaste 30 åren har landet varit en nettoexportör av elektricitet mer än ⅔ av åren. Den årliga 

elproduktionen har de senaste åren legat relativt stabilt mellan 140 och 160 TWh och 2016 

uppgick den till 152 TWh. Elkonsumtionen i Sverige är även den normalt sett förhållandevis 

stabil med en något avtagande trend och har de senaste åren varierat mellan 130 och 150 TWh. 

Åren 2015 och 2016 ökade däremot elkonsumtionen i landet efter flera år av avtagande 

konsumtion, vilket förklaras med en ökad konsumtion främst inom hushållssektorn (Statistiska 

Centralbyrån, 2017) 

 

Geografiskt sett sker den största delen av den svenska elproduktionen inom SE3 och år 2016 

stod SE3 för 53 procent av elproduktionen inom landet. Den bakomliggande anledningen till 

detta är att all Sveriges kärnkraft produceras inom SE3, vilket år 2016 uppgick till 61 TWh. 

Inom elområdet finns även vattenkraft och vindkraft som står för en betydande del av 

produktionen. 

 
Figur 1: Fördelning av Sveriges elproduktion mellan elområden 2016 

2.1.2 Fördelning mellan kraftslag idag och historiskt 

I Sverige idag och de senaste 30 åren har elproduktionen till största del baserats på vattenkraft 

och kärnkraft med omkring 40–45 procent från varje, och år 2016 stod vattenkraften för 40,47 

procent av elproduktionen och kärnkraften för 39,70 procent. Sett till mängden el som 

producerats från Sveriges två vanligaste kraftslag har även den hållit sig relativt stabil de 

senaste 30 åren och 2016 bidrog vattenkraften med 62 TWh och kärnkraften med 61 TWh 

(Statistiska Centralbyrån, 2017). Skiljt från vattenkraften och kärnkraften har förnyelsebara 

kraftslag såsom vindkraft och solkraft växt stabilt sedan de kom att spela roll för den svenska 

elproduktionen. Vindkraften har under de senaste 20 åren ökat sin andel produktionsmässigt 

med drygt tio procentenheter och står numera för 10,15 procent av elproduktionen i Sverige. 

Solkraften är än mycket liten i Sverige och har bara redovisats i statistiken sedan 2011. Sedan 

dess har den växt för varje år och uppgår nu till 143 GWh per år vilket motsvarar 0,09 procent. 
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Figur 2: Sammansättning av Sveriges elproduktion 1986–2016 

 

 

 
Figur 3: Sveriges elproduktion per energislag 1986–2016 
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2.2 Elområden 

Sverige är sedan november 2011 (Energimyndigheten, 

2017a) indelat i fyra elområden. Områdena utgörs av 

elområde Luleå (SE1) längst i norr, därefter elområde 

Sundsvall (SE2), elområde Stockholm (SE3) och längst 

ned i söder elområde Malmö (SE4). I norra Sverige 

produceras mer el än vad som efterfrågas medan det råder 

produktionsunderskott i de sydligare delarna av landet. 

Därför transporteras stora mängder el från norra till södra 

Sverige samt till närliggande länder, och det  

uppstår flaskhalsar i elnätet där det råder 

överföringsbegränsningar (Energimarknadsinspektionen, 

2017). Inom EU finns två tillåtna metoder för hantering 

av flaskhalsar, där indelning i elområden är den metod 

som tillämpas i Sverige. Områdesindelningen syftar även 

till en fortsatt integration av elmarknaderna i Europa 

(Energimarknadsinspektionen, 2017). 

     

Gränserna mellan elområdena går där stamnätet behöver 

förstärkas för att kunna öka transporten och benämns 

även snitt. Snitt 1 går mellan SE1 och SE2, snitt 2 mellan 

SE2 och SE3 och snitt 3 är gränsen mellan SE3 och SE4. 

Indelningen och snitten illustreras i figur 4. 

 

En följd av indelningen i elområden är att det kan 

uppkomma prisskillnader för el mellan de olika 

elområdena på grund av hur fördelningen av elproduktion 

ser ut i landet. Dessa prisskillnader kan stimulera 

etablering av kraftverk i de elområden där det råder 

underskott på el, då det ger högre intäkter att tillföra 

produktionskapacitet i dessa områden än i norra Sverige 

där det råder produktionsöverskott. 

(Energimarknadsinspektionen, 2017) 

Figur 4: Sveriges elområden  

(Energimarknadsinspektionen, 

2017) 

2.3 Elpris 

Priset som slutkunden betalar för sin elkonsumtion baseras på flertalet komponenter som 

kommer samman och blir ett slutgiltigt elpris. I korta drag består elpriset av kostnader till 

elhandelsföretagen, elnätsföretagen samt kostnader till samhället, närmare bestämt skatter och 

avgifter.  

 

Varje dag och timme sätts ett spotpris på elbörsen Nord Pool där de nordiska elproducenterna 

och elhandelsföretagen konkurrerar. Priset som sätts baseras på utbud och efterfrågan och priset 
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sätts efter den sist köpta megawattimmen, vilket innebär en marknadsprissättning. Eftersom 

priset baseras på utbudet och efterfrågan i Norden blir elpriset naturligt högre under dagen då 

stora industrier är igång och lägre under natten då efterfrågan inte är lika hög. Studerar man 

elpriset månadsvis är det generellt sett högre under vinterhalvåret då efterfrågan är högre i och 

med att det råder ett kallare klimat och mer uppvärmning krävs. Utbudet på elmarknaden 

bestäms av elproducenterna och styrs av den rörliga produktionskostnaden. Är kärnbränslet 

dyrt kommer det således leda till högre produktionskostnader för kärnkraften och är det 

torrperiod och vattennivåerna i vattenkraftverken är låga kommer inte lika stora mängder el 

från vattenkraft kunna erbjudas. Låga vattennivåer innebär att producenterna av vattenkraft inte 

kommer kunna utlova lika stora mängder elektricitet till samma pris som annars och därmed 

blir utbudet lägre och priserna stiger (Öresundskraft, 2017). Produktionsanläggningarna som 

har lägst rörliga kostnader används först och därefter tas de med högre rörliga kostnader, likt 

en den trappa som syns i figur 5. 

 

 
Figur 5: Prissättning på den nordiska elmarknaden (Energimarknadsinspektionen, 2014) 

 

En av anledningarna till att elpriset kan variera så mycket är att vi på den nordiska elmarknaden 

har marginalprissättning. Då exempelvis efterfrågan ökar och produktionen måste öka är det 

oftast kol- och oljebaserade kraftverk som sätts i drift. Dessa kraftverk har höga rörliga 

produktionskostnader och eftersom de står för den sist producerade megawattimmen kommer 

också den avgöra elpriset, vilket innebär ett högre elpris (Energimarknadsinspektionen, 2014). 

Då den extra produktionskapacitet som behövs till största del utgörs av kol- och oljebaserad 

kraft med höga kostnader för uppstart samt höga rörliga produktionskostnader, är det deras 

produktionskostnader som i synnerhet blir prisavgörande. Beroende på hur mycket extra 

produktionskapacitet som behövs landar elpriset på olika nivåer vilket syns i figur 5. 

 

I figur 6 blir det tydligt att den ökade efterfrågan på el under vintern bidrar till högre elpriser 

då samtliga utmärkande toppar förekommer under vinterhalvåren. En utmärkande vinter och 

framför allt månad är februari 2010 med ett spotpris på 931,53 kr/MWh. Det var flertalet 

faktorer som låg till grund för det extremt höga elpriset såsom problem med kärnkraften, låga 

nivåer i vattenmagasinen samt låga temperaturer vilket ledde till en högre elanvändning.  
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Figur 6: Utveckling av spotpriser månadsvis i SE3 på Nord Pool 2004–2018 

2.4 Skatter och avgifter  

En stor del av kundens totala elkostnader, närmare bestämt omkring 55 procent, är grundade 

på politiska beslut gällande skatter, moms, avgifter och handelssystemet med utsläppsrätter. 

De skatter och avgifter som påverkar elproduktionen i Sverige är bränsleskatt, fastighetsskatter 

på elproduktionsanläggningarna, energiskatten samt elnätsavgiften till elnätsföretagen. För 

vissa energislag finns det även särskilda skatter och avgifter som påverkar enbart dem. Exempel 

på sådana är effektskatten på kärnkraft samt Studsviksavgiften, enligt lagen om hantering av 

radioaktivt avfall (Energiföretagen, 2017a). 

2.4.1 Elnätsavgift 

Elnätsavgiften är den avgift elnätsägarna i Sverige tar ut från sina kunder för att de ska få 

använda elnätet. I Sverige har kunden inte möjlighet att välja elnätsägare med anledning att i 

varje område finns det enbart en elnätsägare och denna har ensamrätt till att leverera elen inom 

området. Anledningen till detta är att ledningarna och näten är mycket kostsamma och därför 

blir det inte ekonomiskt lönsamt att driva parallella nät på samma ort. Elnätsavgifter kan skilja 

sig beroende på i vilken del av landet man bor i, ålder på elnätet, om det är glesbebyggt eller 

tätbebyggt område samt vilka förutsättningar som finns i området geografiskt sett 

(Energiföretagen, 2017b). Elnätsavgiften som används i den här rapporten är E.ONs 

elöverföringsavgift för lägenheter i prisområde Stockholm 2018 exklusive energiskatt. Utan 

moms ligger elnätsavgiften på 29,04 öre/kWh och med moms uppgår den till 36,30 öre/kWh 

(E.ON, 2018). 

 

De delar som elnätsavgiften har som syfte att täcka är drift, underhåll, nybyggnation av nät 

inom området samt utvecklingskostnader för att stödja en framtid med större andel 

förnyelsebara energikällor. I avgiften som betalas till den lokala elnätsägaren ingår även en del 

som går till Svenska Kraftnät, ägaren av det svenska stamnätet, för drift, underhåll och 

utbyggnation av detta. De flesta elnät i Sverige byggdes på 1950-talet och sedan dess har 

vanorna kring elanvändning förändrats i stor utsträckning. Idag ställs helt andra krav på 

leveranssäkerheten i näten och det har även skett en skiftning i hur elen produceras. En 

betydligt större del kommer idag från förnyelsebara energikällor och fler mikroproducenter 

dyker upp på marknaden. Alla dessa faktorer ställer högre krav på ett mer flexibelt nät i Sverige 
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som samtidigt måste klara av den höga leveranssäkerheten som krävs i vår allt mer 

digitaliserade vardag. Utbyggnation samt upprustning av de befintliga näten är därför en central 

del i elnätsföretagens verksamhet samt av allas intresse.  

 

I elnätsavgiften ingår dessutom särskilda myndighetsavgifter bestående av elsäkerhetsavgiften, 

nätövervakningsavgifter samt elberedskapsavgiften, som hushållen årligen betalar (Sandviken 

Energi, 2017). Elsäkerhetsavgiften avser täcka kostnaderna för Elsäkerhetsverkets arbete och 

ligger på 9,50 kr exklusive moms per hushåll och år. Elberedskapsavgiften uppgå till 45 kr 

exklusive moms per kalenderår och har som syfte att finansiera delar arbetet som Svenska 

Kraftnät utför. Slutligen finns nätövervakningsavgiften på 3 kr exklusive moms per hushåll och 

år som går till Statens Energimyndighets arbete. För att elnätsföretagen inte ska kunna ta ut 

alltför höga elnätsavgifter totalt sett kontrollerar Elmarknadsinspektionen dem och har en så 

kallad intäktsram som elnätsföretagen måste hålla sig inom. I dagsläget gäller intäktsramen för 

år 2016–2019 och företagen har möjlighet att sprida ut intäkterna fritt på dessa år och är inte 

styrda av att behöva hålla det jämnt fördelat mellan de fyra åren (Energiföretagen, 2017b).  

2.4.2 Energiskatt och moms 

I Sverige beskattas den el som används via energiskatten som är en så kallad punktskatt på 33,1 

öre/kWh exklusive moms. Vid införandet år 1951 var punktskatten 1 öre, när elmarknaden 

avreglerades 1996 låg skatten på 7,5 öre/kWh och sedan dess har den fortsatt stiga med åren. I 

norra delarna av Sverige förekommer avdrag på energiskatten i ett visst antal kommuner och 

energiskatten ligger därmed på 23,5 öre/kWh. Under 1990 och 1991 genomfördes en 

skattereform som resulterade i en moms på elen om 23,5% vilket redan under samma år 

övergick till 25%. Momsen på el i Sverige innebär att det betalas skatt på skatten i och med att 

momssatsen appliceras även på energiskatten och den slutgiltiga energiskatten blir således 

41,38 öre/kWh inklusive moms idag. (Ekonomifakta, 2018)  

 

Nya regleringar kring energiskatt och moms är inte alltför ovanliga och från och med den 1 

januari 2018 har skattskyldigheten på energiskatt flyttats från elhandelsföretagen till 

elnätsföretagen (Energiföretagen, 2017c). I praktiken innebär detta att elkonsumenternas 

räkning från elhandelsföretagen kommer att bli billigare och att räkningarna från elnätsbolagen 

blir dyrare. 

2.4.3 Fastighetsskatt 

Liksom hushåll betalar fastighetsskatt på sina hus betalar även elproducenter en fastighetsskatt 

på sina elproduktionsanläggningar. Den generella fastighetsskatten på 

elproduktionsanläggningar är på 0,5 procent av taxeringsvärdet med undantag för vindkraft och 

vattenkraft. Vindkraftens fastighetsskatt är reducerad till 0,2 procent av taxeringsvärdet och det 

kan på så sätt ses som en subvention till vindkraften. Fastighetsskatten för vattenkraft låg år 

2015 på 2,8 procent (IVA, 2015) men har sedan 2017 stegvis sänks för varje år och kommer 

till år 2020 ha reducerats till 0,5 procent av taxeringsvärdet precis som övriga 

elproduktionsanläggningar (Skatteverket, 2018). För solkraft finns ingen specifik 

beräkningsmodell gällande fastighetsskatt i dagsläget. De större solkraftsanläggningarna i 

landet som hittills har beskattats har beskattats enligt den generella fastighetsskatten om 0,5 

procent av taxeringsvärdet på marken och det har motsvarat omkring 0,5 öre/kWh (IVA, 2015). 

För kärnkraften har en genomsnittlig kostnad för fastighetsskatt utslaget på producerad el 

beräknats till 0,3 öre/kWh (Elforsk, 2014a). 
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2.4.4 Effektskatt på kärnkraft 

Svensk kärnkraftsproduktion är unik på sitt sätt att den beskattas med en så kallad effektskatt. 

Effektskatten är en punktskatt alla svenska kärnkraftsföretag betalar och baseras på 

reaktorernas effekt oavsett hur produktionen ser ut, med undantag om reaktorn varit ur drift i 

mer än 90 dagar (Vattenfall, 2016a). År 2016 stod effektskatten för 20 procent av Ringhals 

kostnader och var på så sätt en betydande del av utgifterna. Idag är effektskatten däremot under 

utfasning i Sverige och ska till 2019 vara helt avvecklad (Regeringen, 2016).  

2.4.5 Avgift till Kärnavfallsfonden 

Årligen betalar alla svenska kärnkraftsföretag en produktionsbaserad avgift till den statliga 

myndigheten Kärnavfallsfonden. Avgiften har som ändamål att finansiera framtida utgifter 

relaterade till kärnavfall, såsom säker hantering och slutförvaring av avfallet, avveckling av 

anläggningar, forskning inom området samt kontroll av slutförvar (Kärnavfallsfonden, 2017). 

Avgiften till fonden varierar för de olika kärnkraftsbolagen, men den genomsnittliga avgiften 

låg under 2017 på 4 öre/kWh och kommer för 2018–2020 att höjas till genomsnittligen 5 

öre/kWh (Regeringen, 2017). Avgiften höjs mest för de kärnkraftsbolag som avvecklar 

reaktorer. 

2.5 Subventioner och bidrag 

I Sverige ges subventioner och bidrag som berör elproduktion med solkraft, däremot ges inget 

stöd till kärnkraft. För solkraft gäller att stöd ges för nyinvestering i solcellsanläggningar och 

det finns möjlighet för privatpersoner att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation 

(Energimyndigheten, 2018). Vidare kan skattereduktion fås för överskottsel som matas ut på 

elnätet av mikroproducenter och denna el kan även säljas till elhandelsföretag 

(Energimyndigheten, 2018).  

2.5.1 Investeringsstöd för solceller 

Med bakgrunden att det i Sverige finns ett politiskt mål om att nå 100 procent förnybar energi 

till år 2040 ges sedan 2009 investeringsstöd för installation av solceller till privatpersoner, 

företag och verksamheter inom offentlig sektor (Energimyndigheten, 2017b). Hur stor summa 

som investeringsstödet ska uppgå till beslutas av regeringen och fördelas till landets 

länsstyrelser genom Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2018). Ansökan om 

investeringsstöd sker till länsstyrelserna. Sedan 2018 uppgår det ekonomiska stödet till 30 

procent av investeringskostnaden, med ett maximalt beviljat stöd på 1,2 miljoner kr totalt eller 

37 000 kr per kilowatt installerad toppeffekt, exklusive moms (Energimyndigheten, 2018). 

Stödet till solceller har ökat under de senaste åren. 2010 till 2015 låg utbetalat belopp på cirka 

75 miljoner kr, för att sedan öka avsevärt under 2016 och 2017, se figur 7. 2018–2020 planeras 

satsningen på stöd till solceller öka ytterligare och under dessa år väntas det årliga stödet att 

ligga på totalt 915 miljoner kr (Energimyndigheten, 2018). Kommersiella storskaliga 

solcellsanläggningar omfattas av investeringsstödet. 
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Figur 7: Beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med 2018-03-31, 

(Energimyndigheten, 2018). *Beviljat belopp visar en förväntad utbetalning som dock kan 

förändras vid nya omständigheter i ärenden.  

2.5.2 Elcertifikat 

Elcertifikat har varit en del av den svenska elhandelsmarknaden sedan 2003 med syftet att 

stimulera utvecklingen av elproduktion från förnyelsebara energikällor. För varje 

megawattimme förnyelsebar el en elproducent har producerat mottar de ett elektroniskt 

elcertifikat från staten. Energikällor som kan ge elcertifikat i Sverige är vindkraft, solenergi, 

viss vattenkraft, vågenergi och vissa biobränslen. Elproducenterna kan därefter sälja 

elcertifikaten på en öppen marknad och på så sätt få en extra inkomst för sin hållbara 

elproduktion. Köparna av elcertifikaten på marknaden är så kallade kvotpliktiga aktörer och 

innefattas av elleverantörer, elintensiva industrier samt elkonsumenter som använder 

egenproducerad el alternativt köper på den nordiska elbörsen. De kvotpliktiga aktörerna har en 

skyldighet att köpa elcertifikat motsvarande en viss andel av dess elförsäljning och denna andel 

är fastställd i lagen om elcertifikat och på så sätt skapas en efterfrågan på marknaden. 

Elcertifikatmarknaden är således en öppen marknad där priset bestäms mellan köpare och 

säljare på marknaden. De kvotpliktiga aktörerna meddelar varje år myndigheten hur många 

elcertifikat de behöver för att uppnå den fastställda kvoten för året och ska se till att ha dessa 

på sitt elcertifikatkonto. Den 1 april varje år annulleras samtliga elcertifikat och på så sätt 

förnyas ständigt efterfrågan på elcertifikat då de kvotpliktiga tvingas köpa nya inför 

nästkommande år (Energimyndigheten och Norges vassdrags - og energidiektorat, 2016).  

Elcertifikat delas ut under 15 år, dock som längst till 2045 (Energimyndigheten och Norges 

vassdrags - og energidiektorat, 2016) och det genomsnittliga priset under det senaste året har 

varit 99,02kr /styck (Energimyndigheten, 2018b). 

 

När elleverantörer köper elcertifikat från elproducenter på marknaden tar de med den kostnaden 

i priset konsumenterna betalar för sin el. Varje enskild elkonsument betalar således en del av 

elcertifikaten och bidrar till utvecklingen och uppbyggnaden av de förnyelsebara 
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energikällorna utan att behöva göra aktiva val. Målet om att öka den förnyelsebara 

elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till 2020 i Sverige och Norge gemensamt har med 

hjälp av elcertifikatsystemet kommit en god bit på vägen. Från 2012 till 2016 hade den 

förnyelsebara produktionen ökat med 17,8 TWh bland annat med bidrag från det gemensamma 

systemet och för att nå målet behöver utbyggnaden försatt ske med 3,33 TWh per år gemensamt 

i Sverige och Norge. 

2.6 Kärnkraft 

Kärnkraften står för en stor del av Sveriges baskraft och sammanlagt produceras cirka 61 TWh 

(Statistiska Centralbyrån, 2017) vid Ringhals, Forsmarks och Oskarshamns kärnkraftverk 

(OKG). Vid dessa tre kärnkraftverk är totalt åtta reaktorer i drift. Vid Ringhals kärnkraftverk 

finns fyra reaktorer med en installerad elektrisk effekt på 881 MW, 865 MW, 1063 MW 

respektive 1123 MW (Vattenfall, 2018a). Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer med 

installerad elektrisk effekt på 984 MW, 1120 MW och 1167 MW (Vattenfall, 2018b). För den 

sista kärnreaktorn vid OKG uppgår den installerade elektriska effekten till 1400 MW (OKG, 

2018). Installerad elektrisk effekt anges i netto, med intern elförbrukning i kraftverket 

borträknad. Efter 2020 kommer endast sex reaktorer att vara i kommersiell drift, då Ringhals 2 

och 1 kommer att tas ur drift 2019 respektive 2020 (Vattenfall, 2015a). I Sverige finns 

ytterligare två kärnreaktorer vid Barsebäcks kärnkraftverk i Skåne, som avvecklades år 1999 

respektive 2005 (Barsebäck, 2016) efter politiskt beslut, samt två reaktorer vid OKG som togs 

ur drift 2015 respektive 2017 (OKG, 2017).  

 

Ringhals kärnkraftverk ägs till 70,4 procent av Vattenfall och resterande 29,6 procent ägs av 

E.ON Kärnkraft Sverige AB (Vattenfall, 2018d). Vattenfall är även majoritetsägare i 

Forsmarks kärnkraftverk med en ägarandel på 66 procent (Vattenfall, 2018d). Mellansvensk 

kraftgrupp och E.ON Kärnkraft Sverige AB äger resterande 25,5 respektive 8,5 procent av 

Forsmark (Vattenfall, 2018b). 

2.6.1 Teknisk beskrivning av produktionen 

Kärnkraftverk tillhör kategorin värmekraftverk eftersom kraftverket använder värme för att 

erhålla elektricitet. Principen för elproduktion i kärnkraftverk är densamma som för övriga 

värmekraftverk, skillnaden utgörs av vilket bränsle som används. I kärnkraftverk värms vatten 

genom att stora mängder energi frigörs vid klyvning, fission, av uranatomer med hjälp av 

neutroner. Då vattnet värms upp bildas ånga som driver en ångturbin. På turbinen sitter en 

generator som omvandlar rörelseenergin från rotationen av turbinbladen till elektrisk energi. 

Vid klyvning av uran frigörs i sin tur nya neutroner som med hög hastighet sprids och startar 

en kedjereaktion. Det krävs därför att neutronerna kan kontrolleras, modereras. Styrstavarna 

innehåller ämnet bor som attraherar neutroner och därmed bromsar kärnklyvningen och 

minskar effekten. Effekten kan även regleras med hjälp av vattenflödet i härden. I Sveriges 

kärnreaktorer används lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O), som kylmedel och 

moderator och denna typ av reaktor kallas därför lättvattenreaktor. Det är den vanligaste typen 

av reaktor i världen och använder anrikat uran som bränsle. Tungvattenreaktorer förekommer 

utanför Sverige, men är mer komplicerade och dyrare. I dessa används däremot vanligt uran 

som bränsle. I Sveriges reaktorer används två olika principer för att ta tillvara på energin i det 

upphettade vattnet; kokvattenprincipen och tryckvattenprincipen. Alla Sveriges reaktorer är 

byggda som kondenskraftverk och producerar endast elektricitet (Energiföretagen, 2017d). 

Gemensamt för de båda typerna är att havsvatten används som kylmedel, varför Sveriges 

kärnkraftverk är placerade vid kusten.  
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2.6.1.1 Kokvattenreaktor 

I en kokvattenreaktor används samma vatten i reaktorhärden som i ångturbinen. Ångan som 

bildas då vattnet hettas upp leds till turbinanläggningen och får turbinen att rotera och alstra 

elektricitet. Därefter kyls ångan ned och kondenseras med havsvatten som kylmedel. Vattnet 

pumpas sedan tillbaka till reaktorn för att återigen kyla reaktorhärden. Kokvattenreaktorer finns 

i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk; tre vardera finns i Oskarshamn och Forsmark medan 

Ringhals har en kokvattenreaktor i drift. 

 

  
 Figur 8: Kokvattenreaktor, Strålsäkerhetsmyndigheten (2017a) 

 

2.6.1.2 Tryckvattenreaktor 

I en tryckvattenreaktor hålls trycket högt för att vattnet i reaktorhärden inte ska koka, trots att 

temperaturen uppgår till 300 grader Celsius (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017b). Vattnet i en 

tryckvattenreaktor är separerat i en primär- respektive sekundärkrets. Vattnet som värms upp i 

reaktorhärden tillhör primärkretsen och värmer i sin tur upp vattnet i sekundärkretsen där 

trycket är lägre. Vattnet i sekundärkretsen kokar och omvandlas till ånga i ånggeneratorn och 

driver ångturbinen. Därefter pumpas vattnet i primärkretsen tillbaka till tanken för att återigen 

verka som kylmedel i reaktorhärden. I sekundärkretsen kondenseras ångan från turbinen och 

transporteras tillbaka till ånggeneratorn. I Sverige finns tre tryckvattenreaktorer i drift, alla 

tillhörande Ringhals kärnkraftverk. 
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 Figur 9: Tryckvattenreaktor, Strålsäkerhetsmyndigheten (2017b) 

2.6.2 Bränsle 

Uran är det bränsle som används i alla svenska kärnreaktorer och är det mest använda 

kärnbränslet i världen. I svenska kraftverk används årligen cirka 1500 ton uran, motsvarande 

200 ton anrikat uran (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Det är isotopen uran-235 som 

används som bränsle tack vare dess förmåga att underhålla en kontinuerlig fissionsprocess 

genom en kedjereaktion (Sveriges Geologiska Undersökning, 2016). Bränslet genomgår en 

lång process från utvinning till slutförvar, via bränsletillverkning till användning i reaktorer 

och slutligen flera steg av förvaring (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Brytning av 

uranmalm förekommer i ett 20-tal länder, varav Kanada, Australien och Kazakstan står för mer 

än hälften av produktionen och brytningen sker vanligen i dagbrott eller gruvor 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Uran finns även i svensk berggrund, men halterna bedöms 

för låga för att det ska vara kostnadseffektivt med utvinning och idag används endast importerat 

uran till de svenska kärnkraftverken. Provbrytning har förekommit i Västergötland men på 

grund av för låg lönsamhet lades verksamheten ned (Sveriges Geologiska Undersökning, 

2016). Det har förekommit prospektering efter uran på svensk mark under de senaste åren 

(Regeringen, 2018). Regeringen har föreslagit förbud mot utvinning av uran i Sverige som kan 

komma att träda i kraft under 2018 (Regeringen, 2018).  

 

För att kunna nyttjas i de svenska lättvattenreaktorerna måste bränslet anrikas, vilket för det 

svenska bränslet sker utanför Sverige (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Med jämna 

mellanrum byts bränsleelementen i kärnreaktorerna ut. I en kokvattenreaktor är bränslet 

förbrukat efter tre år och i en tryckvattenreaktor byts bränslet ut efter fem år 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Det använda bränslet transporteras till det centrala 

mellanlagret för kärnbränsle i Oskarshamn där det lagras i minst 30 år 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017c). Än så länge finns inget slutförvar av förbrukat 

kärnbränsle i Sverige, men i början av 2018 lämnade Svensk kärnbränslehantering AB in 

ansökan om byggnation av inkapslingsanläggning och slutförvaring i Forsmark 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, 2018). Beslut i frågan fattas under 2018.  
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2.6.3 Risker 

Kärnteknisk verksamhet ger upphov till radioaktivt avfall som avger strålning i hundratusentals 

år. Detta innebär risker för såväl personalen på anläggningen som för den närliggande miljön 

och befolkningen i området. Säkerhetskraven på kärnkraftverk är hårda och det finns såväl 

tekniska system som ska förhindra en kärnkraftsolycka som fysiska barriärer som stoppar 

strålning. Risken för en härdsmälta är därmed liten, men inte obefintlig. Hittills har världen 

upplevt tre stora kärnkraftsolyckor; Harrisburg i USA 1979, Tjernobyl i nuvarande Ukraina 

1986 och Fukushima i Japan 2011 (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017d). På den sjugradiga 

internationella INES-skalan klassas olyckan i Harrisburg som en femma medan de två senare 

tilldelats en sjua (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017d). Olyckor som dessa kan sänka 

förtroendet för kärnkraften hos befolkningen. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 

minskade stödet något, men det har sedan dess legat stabilt med cirka 70 procent positiva 

(Energiföretagen, 2017e).  

 

När havsvatten används för att kyla och kondensera den heta ångan överförs värme från ångan 

till havsvattnet. Då vattnet åter släpps ut i havet har det därmed en förhöjd temperatur på cirka 

10 grader Celsius (Energiföretagen, 2017d). Denna temperaturhöjning har marginell påverkan 

på miljön i havet (Svenskt Kärntekniskt Centrum, 2013). Konsekvenser är bland annat att det 

växer mer tång vid utsläppet och att beståndet av fiskarter som trivs i varmare vatten ökar, 

medan beståndet av de som trivs i kallare vatten minskar. Temperaturen i havet återgår till det 

normala 400–500 meter från utsläppet (Vattenfall, 2015b).  

 

Vidare sprids radioaktiva partiklar till omgivningen via kylvatten som släpps ut i havet och via 

utsläpp till luften. Dessa utsläpp innehåller dock låga halter av radioaktiva ämnen som snabbt 

sönderfaller och dess radioaktivitet minskar (Vattenfall, 2015b). Nivån på radioaktiva utsläpp 

till vatten och luft kontrolleras och utsläppen till luft ligger på 0,5 procent av det tillåtna 

gränsvärdet (Vattenfall, 2015b). De radioaktiva utsläppen till vatten är ännu lägre. Kärnkraften 

ger även upphov till icke radioaktiv miljöpåverkan. Den största miljöpåverkan uppstår i 

samband med brytning av uran samt byggnation och nedmontering av kärnkraftverk. Själva 

elproduktionen ger i sig upphov till enbart små utsläpp av växthusgaser och andra ämnen. 

(Vattenfall, 2015c) 

2.6.4 Kostnader 

2.6.4.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden för kärnkraft är hög i jämförelse med löpande kostnader för bränsle, 

drift och underhåll. Då inga nybyggnationer av kärnkraftverk genomförts i Sverige på senare 

tid är osäkerheten kring investeringskostnaden stor. Pågående projekt finns i Europa, 

exempelvis i Finland och Frankrike, men då dessa ännu ej har färdigställts är den totala 

kostnaden svår att uppskatta. Dessutom skiljer sig investeringskostnaden mellan länder bland 

annat till följd av konkurrenssituation, kostnad för arbetskraft, konstruktionskrav, reaktortyp 

och genomförandemetod (Elforsk, 2014a). I en utredning av kostnaderna för ny kärnkraft gjord 

av Europeiska kommissionen 2013 presenteras en investeringskostnad för en reaktor av typen 

FOAK på 37 000–48 000 kr/Kwel och en produktionskostnad (LCOE) på 40–57 öre/kWh vid 

kalkylränta på 5 procent (Elforsk, 2014a). En FOAK-reaktor är den första kommersiella 

kärnreaktorn av sitt slag baserad på tidigare teknisk erfarenhet och utveckling (Boldon och 

Sabharwall, 2014). En FOAK-reaktor väntas vara dyrare än befintlig teknik till följd av 

kostnader för bland annat design och licenser. Baserat på ytterligare studier av 
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investeringskostnader för pågående projekt uppskattade Elforsk 2014 investeringskostnaden 

för ny kärnkraft till totalt 48 300 kr/kWel. 

 

  
Figur 10: Årliga investeringar i Sveriges kärnkraftverk 2004–2016 (Årsredovisningar 2004–

2016) 

 

I figur 10 visas investeringar gjorda i Forsmark, Ringhals och OKG under åren 2004–2016. 

Som kan utläsas har omfattande investeringsprojekt genomförts, huvudsakligen för att höja den 

installerade effekten, öka säkerheten och modernisera anläggningarna för att således förlänga 

drifttiden (Sweco, 2016a). I Forsmarks kärnkraftverk har turbinbyten skett i samtliga tre 

reaktorer under 2004–2007. Under åren 2003–2011 har stora investeringar gjorts i Ringhals 

reaktor 3 för att höja den installerade effekten, vilket resulterade i en effekthöjning från 920 

MW till 1047 MW (Sweco, 2016a). Under 2015 slutfördes flertalet investeringsprojekt med 

syfte att höja säkerhetsnivån i reaktorerna (Vattenfall, 2017a). Ytterligare betydande 

investeringar i Ringhals är installation av sex nya turbiner 2011–2012 i Ringhals 2, turbinbyten 

och nya digitala system 2010–2012 i Ringhals 3 och ökning av den termiska effekten med drygt 

18 % i Ringhals 4 (Vattenfall, 2017b). Stora investeringar kan väntas inom en snar framtid för 

Ringhals 3 och 4 för att uppfylla Strålsäkerhetsmyndighetens nya krav på oberoende 

härdkylning från 2020 (Ringhals, 2015). I en studie gällande framtida produktionskostnader i 

Forsmark 2 väntas reinvesteringar om 31 EUR/MWh efter år 2020 (Sweco, 2016b). 

 

I OKG gjordes investeringar på 309 miljoner kronor under 2016 med syfte att möjliggöra 60 

års drifttid för O3, vilket var ovanligt låga investeringskostnader efter många år av höga 

investeringskostnader. Mellan 2005 och 2010 ökade investeringarna markant och låg år 2010 

på 2,9 miljarder kronor då omfattande arbeten gjordes för att öka säkerheten och 

produktionskapaciteten i O2 samt en effekthöjning i O3. Därefter har investeringarna minskat 

något, och årligen uppgått till 1,4–1,9 miljarder kronor fram till 2016. Prognoser gjorda av 

OKG över kommande investeringskostnader 2018–2020 visar på årliga investeringar om totalt 

500–700 miljoner kronor, vilket baserat på prognostiserad produktion innebär årliga 

investeringar om 45,5–75,3 kr/MWh (Berglund, 2018).  
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Tabell 1: Prognos om framtida investeringskostnader i OKG. (Berglund, 2018) 

År Prognostiserad 

investeringskostnad 

(MSEK) 

Prognostiserad 

produktion (TWh) 

Investeringskostnad 

per producerad energi 

(kr/MWh) 

2018 500 11 45,5 

2019 600 11 54,5 

2020 700 9,3 75,3 

 

2.6.4.2 Löpande kostnader 

De totala produktionskostnaderna i Forsmarks kärnkraftverk uppgick år 2017 till 6,5 miljarder 

kronor. Fördelat på den mängd elektricitet som producerades under året blev 

produktionskostnaden 26,6 öre/kWh. Fördelningen av produktionskostnaderna i Forsmark 

illustreras i figur 11. (Vattenfall, 2018e) 

 

 
Figur 11: Fördelning av produktionskostnader i Forsmarks kärnkraftverk 2017. (Vattenfall, 

2018e) 

 

I Ringhals kärnkraftverk var produktionskostnaden år 2016 36 öre/kWh och de totala 

produktionskostnaderna var cirka 8 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder kronor utgjordes av 

skatter och avgifter. Fördelning av Ringhals produktionskostnader för 2016 illustreras i figur 

12. (Vattenfall, 2016a) 
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Figur 12: Fördelning av produktionskostnader i Ringhals kärnkraftverk 2016. (Vattenfall, 

2016a) 

 

OKG betalade under 2016 totalt 936 miljoner kronor i fastighets- och kärnkraftsskatt. Under 

året gjordes även avsättningar för låg- och medelaktivt avfall vid framtida stängning av O1 och 

O2 på cirka 3 miljarder kronor, kostnader som ej innefattas av avgifterna till Kärnavfallsfonden 

(OKG, 2017). Under 2016 var produktionskostnaden 36 öre/kWh i O1 och 24,7 öre/kWh i O3. 

Motsvarande siffror för 2017 var 31 öre/kWh i O1 och 26,9 öre/kWh i O3. Oskarshamns 

reaktor O1 stängdes i mitten av 2017, varför produktionskostnaden endast gäller för januari till 

juni. Uppgifter gällande produktionskostnader har inhämtats via kontakt med OKG och 

presenteras i figur 13. 

 

 
Figur 13: Fördelning av produktionskostnader i Oskarshamns kärnkraftverk 2017. (Berglund, 

2018) 
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Enligt OKG:s prognoser för 2018–2019 kommer produktionskostnaderna att sjunka något från 

2016 och 2017 års siffror, för att sedan öka år 2020. 

 
Figur 14: Prognostiserad produktionskostnad per kostnadspost 2018–2020. (Berglund, 2018) 

 

Historiskt sett har produktionskostnaden i Forsmark och Ringhals ökat stadigt under 2004–

2016, främst till följd av ökande bränslepriser, höjda skatter och avgifter samt ökade 

kapitalkostnader.  

 

 
Figur 15: Produktionskostnad i Forsmark och Ringhals inklusive respektive exklusive 

styrmedel 2004–2016. (Årsredovisningar 2004–2016) 
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De ingående delarna i produktionskostnaden i Forsmark och Ringhals för åren 2004–2016 

presenteras mer utförligt i bilaga 1. Drift och underhåll är den största kostnadsposten för de 

löpande kostnaderna. Drift- och underhållskostnaderna innefattar personalkostnader, externa 

tjänster kopplade till investeringar, materialkostnader samt kostnader för säkerhetssystem för 

kärnkraftverken. Stora delar av kostnaderna för drift och underhåll är beroende av 

produktionen, varför kostnaden vid produktionsstopp och lägre tillgänglighet ökar per 

producerad kWh. Bränslekostnaderna ökat under åren 2004–2016, varav den största 

procentuella ökningen inträffat från 2010 och framåt. År 2016 uppgick medelkostnaden för 

bränsle i de svenska kärnkraftverken till cirka 42 kr/MWh. Enligt OKG:s prognoser kommer 

bränslekostnaden för åren 2018–2020 ligga på cirka 40 kr/MWh. 

 

Den del av de löpande produktionskostnaderna som består av skatter utgörs av fastighetsskatt 

och effektskatt på kärnkraft, vilka behandlas i avsnittet 2.4 - Skatter och avgifter. Denna post 

har ökat markant sedan 2005, med en något avtagande ökningstakt på senare år. Denna 

utveckling beror av en höjning av effektskatten år 2006 med 85 procent (Sweco, 2016a). 

Kostnaderna för avfallshantering innefattar avgift till Kärnavfallsfonden samt egen avsättning 

för framtida hantering av låg- och medelaktivt avfall. Från 2014 till 2016 har kostnaderna för 

avfallshantering ökat anmärkningsvärt och under 2016 uppgick avgiften till Kärnavfallsfonden 

till 4,2 öre/kWh för Ringhals (Vattenfall, 2016a) och 3,9 öre/kWh för Forsmark (Forsmark, 

2016). För åren 2018–2020 höjs den genomsnittliga avgiften till Kärnavfallsfonden. Per 

kärnkraftsbolag innebär det en sänkning för Forsmark och en höjning för Ringhals och OKG. 

Kärnavfallsavgifterna för 2018–2020 presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Kärnavfallsavgifter för perioden 2018–2020 (Regeringen, 2017) 

Reaktorinnehavare Kärnavfallsavgift 

Forsmarks Kraftgrupp AB 3,3 öre/kWh 

OKG AB 6,4 öre/kWh 

Ringhals AB 5,2 öre/kWh 

 

Kapitalkostnader utgörs av kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig räntekostnad för 

anläggningstillgångar. I årsredovisningarna kan utläsas att grundinvesteringarna i Forsmark 

och Ringhals skrivs av linjärt under 60 år. Initialt var avskrivningstiden 25 år, men sedan 2005 

respektive 2006 har den förlängts flera gånger och sträcker sig idag över anläggningarnas totala 

nyttjandetid. Vid förlängningen var dock samtliga Ringhals grundinvesteringar redan 

avskrivna. För tillkommande investeringar i kärnkraftverken varierar avskrivningstiden 

kraftigt, från 3 år upp till 60 år beroende på investeringens typ. Dock inte längre än tills dess 

grundinvesteringens avskrivningstid löpt ut. 

 

Posten övriga kostnader inkluderar kostnader för administration, transmission av el och andra 

kostnader direkt relaterade till elproduktionen. Dessa utgör dock en mycket liten del av de 

totala produktionskostnaderna, cirka 1–3 procent under de senaste 10 åren.  

2.7 Solkraft 

2.7.1 Teknisk beskrivning av produktionen 

Omvandlingen av solenergi till elektricitet görs med hjälp av solceller tillverkade i halvledande 

material såsom kisel där de vanligaste modulerna är kristallina och amorfa kiselsolceller 

(Svensk Solenergi, 2018a). När solljuset träffar den tunna filmen uppstår en spänning då ljuset 

polariseras vilket leder till att framsidan blir negativt laddad och baksidan positivt laddad och 
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en spänning på omkring 0,5 volt uppstår. En spänning på 0,5 volt är för liten för att kunna 

tillgodogöras och därför seriekopplas solceller för att nå upp till en spänning som är användbar 

för kraftproduktion.  

 

Verkningsgraden på de kristallina solcellerna kan nå upp till 20 procent och är de vanligaste på 

marknaden (Svensk Solenergi, 2018). Så länge ljuset lyser på solceller pågår 

produktionsprocessen och när det blir mörkt avstannar den. I Sverige sker den största delen av 

solkraftsproduktionen under vår, sommar och höst och under vintern avtar den då soltimmarna 

är betydligt färre. Då solceller enbart producerar el och inte har möjlighet att lagra den är det 

allt vanligare att småproducenter kopplar upp den till det lokala elnätet för att sälja överskottet. 

 

En av de viktigaste beståndsdelarna i solpanelen är växelriktaren som vanligtvis benämns som 

solcellssystemets hjärta. Dess uppgifter är dels att omvandla likströmmen som produceras i 

cellerna till växelström, men även att belasta solcellerna på ett optimalt sätt så maximal mängd 

energi kan utvinnas. Vid processen att omvandla likström till växelström sker förluster vilka 

inte går att kringgå och medför att solcellernas växelriktare generellt har en verkningsgrad på 

mellan 93 och 95 procent (Energimyndigheten 2015). Växelriktaren är en av de begränsande 

faktorerna vid produktionen och styr den maximala produktionen som en anläggning kan ha. 

Finns intresse att ha möjligheten att bygga ut anläggningen är det således optimalt att välja en 

växelriktare större än det nuvarande behovet. På marknaden finns även en relativt ny modell 

vid namn mikroväxelriktare vilken skiljer sig på det sättet att varje solcellsmodul har en egen 

och på så sätt inte begränsar utbyggnationer. Optimeraren är den komponent som styr 

växelriktaren och ser till att solcellerna blir optimalt belastade med solljus. Varje växelriktare 

kan ha en eller fler optimerare där fler optimerare ger möjlighet till att styra olika delar av 

solcellsmontagen bland annat beroende på väderstreck samt skuggning.  

 

Något som har stor betydelse för hur mycket el som produceras i solcellerna är placeringen av 

panelerna och vilket väderstreck de placeras i. Att vinkla panelerna i söderläge ger störst 

energiutvinning, men det finns även anledning att placera dem i västligt samt östligt läge. Med 

solpaneler som är placerade i söderläge kommer största delen av elektriciteten produceras mitt 

på dagen medan paneler riktade i västligt och östligt läge utnyttjar solens kraft bättre under för- 

och eftermiddagen. Även faktorer som solinstrålningen, moln samt skugga har betydelse för 

hur stor produktionen blir och i Sverige kan man räkna med att en solcellsanläggning har 

mellan 800 och 1100 fullasttimmar per år (Lindahl, 2016). 

 

Fördelen med solpaneler är att de har mycket små rörliga produktionskostnader när man betalat 

av investeringarna. De rörliga kostnaderna består främst av kostnader för drift och underhåll 

vilket innefattar rengöring av panelerna och byten av växelriktare. Effektgarantier på de 

kristallina solcellerna brukar ges på cirka 25–30 år men livslängden beräknas vara längre än 

så. Däremot uppskattas livslängden för en växelriktare vara omkring 15 år (Svensk Solenergi, 

2018b) vilket innebär att denna måste bytas minst en gång. För att hålla nere kostnaderna av 

drift och underhåll har det på senare tid blivit allt vanligare att installera mindre och fler 

växelriktare istället för en stor till anläggningen (Svensk Solenergi, 2018b). Fler och mindre 

växelriktare medför ökad driftsäkerhet och effektivitet då en mindre del av anläggningen 

påverkas istället för hela anläggningen, vid fel hos en växelriktare. 
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Figur 16: Princip för solcellsanläggning, (DJ's Sol & Energiteknik AB, 2018) 

2.7.2 Solcellsparker 

Produktionen av solkraft sker i Sverige dels för privat bruk då solpanelerna oftast är monterade 

på taket, men även i större solcellsparker på flertalet platser runt om i Sverige där en av de 

största solcellsparkerna i Sverige för tillfället är belägen i Halland vid E6:an utanför Varberg. 

Solsidan, som parken heter, sattes i drift under sommaren 2016, har en toppeffekt på 2,7 MW 

och producerar omkring 3 GWh om året vilket räcker till elförsörjningen av cirka 250 villor 

per år (Ny Teknik 2017). Ytterligare en av de större parkerna i landet är belägen längs med en 

stor motorväg och detta är Megawattparken längs E18 utanför Västerås. Placeringen av 

solcellsparkerna motiveras bland annat med att det är bra marknadsföring för solceller och att 

det ska väcka intresse hos bilister som kör förbi. Tanken är att solcellerna ska visas upp och 

visa att passerande ska få se att tekniken finns och fungerar och på sås sätt få fler intresserade 

(ABB 2014).  

 

Ett gemensamt problem både för solcellsparker samt privatpersoner är stölder av paneler. I och 

med att solpaneler än idag är förhållandevis dyra är de attraktiva och blir lätt objekt för stöld. 

Staket kring parkerna samt säkerhetssystem har tilltagits för att komma till bukt med problemet 

och stölderna har minskat men inte uteblivit helt. För ökad säkerhet kring solcellsparken 

Solsidan försöker man bland annat se till Tyskland och inspireras av deras lösningar samt öka 

den dagliga bevakningen. (SVT 2017). 

 

Den största andelen solcellssystem i Sverige finns uteslutande på hustak för privat samt 

kommersiellt bruk och enbart sex procent av kapaciteten finns installerad i solcellsparker 

runtom i landet. För att få en bild av Solsidans elproduktion i förhållande till ett kärnkraftverks 

så kan deras produktion på 3 GWh jämföras med Ringhals årliga produktion på omkring 23 

000 GWh (Vattenfall 2017). I det scenariot att Ringhals skulle avvecklas helt skulle det då 

krävas närmare 7700 solcellsparker i storlek med Solsidan för att täcka upp 

produktionskapaciteten, vilket är en hel del. Det skulle inte krävas fullt lika många parker för 

att nå upp till målet med 10% solkraft år 2040, utan istället cirka 4700 stycken (Ny Teknik 

2017). 
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2.8 Tidigare inom området 

Beräkningar av produktionskostnad för el är en naturlig del av projekt då nya anläggningar 

planeras och byggs. Kalkyler för investeringskostnader samt drift och underhåll är en väsentlig 

del i budgeten och ger investerare och övriga intressenter en bild av hur pass lönsamt projektet 

kommer vara samt vilka parametrar som påverkar produktionskostnader mest. Andra aktörer 

som har intresse av produktionskostnaden är bland annat Energimyndigheten. I en 

intervjustudie med solcellsbyggare Energimyndigheten publicerade under 2017 har flertalet 

aktörer lämnat uppgifter om de kostnader som uppkommer i samband med produktion av 

solkraft och dessa har vägts samman för att beräkna en produktionskostnad för solkraft 

(Energimyndigheten, 2017). I rapporten har de tio största solcellsbyggarna på marknaden 

intervjuats och av dessa bygger fyra aktörer solcellsparker. De parametrar som studerades för 

att beräkna produktionskostnaden var toppeffekt, fullasttimmar, drift- och underhållskostnader, 

investeringskostnader, kalkylränta, teknisk och ekonomisk livslängd. Minsta samt största 

värden presenteras samt ett beräknat medelvärde för alla parametrar och avslutningsvis 

presenteras ett slutgiltigt medelvärde på produktionskostnaden på 0,86 kr/kWh. Kostnaderna 

som tagits hänsyn till i studien är bruttokostnader och subventioner eller bidrag har inte tagits 

hänsyn till. Till solkraftsproduktion ges bidrag till investeringarna som nämnts i tidigare avsnitt 

och för att få en mer rättvis bild av kostnaderna bör de inkluderas i beräkningarna.  

 

I känslighetsanalysen studeras prispåverkan av varierande antal fullasttimmar samt olika nivåer 

av drift- och underhållskostnader vilket ger ett spann på produktionskostnader mellan 0,78 och 

1,02 kr/kWh. En av anledningarna till det stora spannet i kostnader är olika aktörers syn på 

drift och underhåll och vad som ingår. Även de olika aktörernas skattningar på kostnaden för 

byte av växelriktare varierar stort då vissa har räknat med sjunkande priser på komponenten i 

framtiden och andra med dagens aktuella pris.  

 

I “Promemoria om de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion” (2016) 

av Energikommissionen gällande förutsättningar för den svenska elproduktionen har olika 

kostnader som påverkar produktionskostnaden utretts för de kraftslag som används inom 

Sverige och däribland solkraft och kärnkraft. Kraftslagen har studerats var för sig och inom 

solkraften poängteras det att de viktigaste parametrarna som påverkar produktionskostnaden är 

investeringskostnaderna samt solinstrålningen. Det betonas att kostnaderna för solceller har 

sjunkit drastiskt de senaste åren och som exempel på detta tas det upp att 

investeringskostnaderna sjönk från 60 000 kr/kW år 2010 till 16 000 kr/kWh 2013 för 

småskalig produktion. Solkraftsproduktion karaktäriseras av stora skalfördelar där den stora 

kostnadsreduceringen har hittills varit starkt kopplad till antalet system som installerats. I och 

med att många av skalfördelarna uppnås poängteras det att kostnadsminskningarna inte 

förväntas vara lika stora i framtiden, vilket blir tydligt då man ser på dagens 

investeringskostnad på omkring 10 0000 kr/kWh. Kostnader för drift och underhåll poängteras 

vara mycket låga för solkraft, bestå bland annat av reinvesteringar i växelriktare och uppges 

vara i storleksordningen 13 öre/kWh för storskalig produktion. I takt med att kostnaderna för 

solceller sjunker årligen och därmed rimligtvis även kostnaderna för växelriktare är detta en 

parameter som blir intressant att studera vidare ur dagens kostnadsperspektiv. 

 

Beräkningarna gjorda på kärnkraften av Energikommissionen bygger på den befintliga 

kärnkraften i Sverige och innefattar inga nybyggnationer. Det poängteras att stigande 

driftskostnader är ett problem som belastar kärnkraften idag och som främst beror på de ökande 

skatter och avgifter som står för 30–40 procent av driftskostnaderna. Effektskatten har 

beräknats till 7–8 öre/kWh och kärnavfallsavgiften till 4,2–5,5 öre/kWh. De belyser däremot 



 33 

att kärnavfallsavgiften kan komma att sjunka de sista 20 åren för reaktorerna då avgiften är 

beräknad på 40 år och livslängden på kärnkraftverken till 60 år. Kapitalkostnaderna på 5–9 

öre/kWh för kärnkraften anses relativt låga då de flesta kärnkraft byggdes på 1970-talet och är 

till stor del avskrivna. Nyinvesteringar i permanent oberoende härdkylning är dock ett krav på 

kärnkraftverken till årsskiftet 2020/2021 och väntas ge upphov till kostnader omkring 2,8–4,5 

öre/kWh. I utredningen beräknas de totala produktionskostnaderna till 30–35 öre/kWh utan 

hänsyn till nyinvesteringar och cirka 35–41 öre/kWh med hänsyn till den oberoende 

härdkylningen som det kommer att finnas krav på.  

 

I rapporten “Sveriges framtida elproduktion” (2016) av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 

utreds olika tekniska alternativ för elförsörjningen av Sverige åren 2030–2050. I rapporten 

redogörs för fyra alternativ av elsystem som med dagens teknik och kunskap tros vara möjliga 

att uppnå med hänsyn till förväntade kostnader, framtida teknikutveckling och 

marknadsförutsättningar. De fyra alternativen utgörs av 1) ökad elproduktion med vattenkraft, 

2) nya investeringar i kärnkraft, 3) mer vindkraft och solkraft 4) ökad mängd biokraft. Inom 

projektet har en översiktlig jämförelse mellan produktionskostnaderna för de fyra alternativen 

gjorts, där beräkningarna utgår från kapitalkostnaden. Kostnadsberäkningarna i “Sveriges 

framtida elproduktion” baseras på Elforsks rapport “El från nya och framtida anläggningar 

2014”, men kostnadsreduceringar för solkraft och vindkraft har gjorts baserat på väntade 

sänkningar i investeringskostnader till 2040. Uppgifterna om förändrade kostnader är hämtade 

från World Energy Outlook 2015. Elproduktionskostnaden beräknas till 0,77 kr/kWh och 0,54 

kr/kWh för solkraft respektive kärnkraft. Produktionskostnaden för solkraft avser alla typer av 

solkraftsanläggningar. En slutsats som redovisas i rapporten är att skillnaderna i medelkostnad 

mellan alternativen är marginella. Däremot kräver vissa av alternativen investeringar i ökad 

överföringskapacitet och effektreserver, vilka kan variera kraftslagen emellan och vara mycket 

kostsamma. Dessa tilläggssystem har ej tagits med i beräkningarna av produktionskostnaderna. 

Styrmedels påverkan på produktionskostnaden har heller ej tagits i beaktning. För att få en 

fullständig och mer realistisk bild krävs att även dessa kostnader inkluderas och övriga 

betydande faktorer för systemen måste identifieras och kvantifieras. 

 

I ovan nämnd rapport “El från nya och framtida anläggningar 2014” från Elforsk, numera 

Energiforsk, kartläggs produktionskostnaderna för de kraftslag som används för kommersiell 

elproduktion i Sverige. Som komplement till rapporten finns en webbaserad 

beräkningsapplikation framtagen av Elforsk tillsammans med WSP som utifrån 

standardparametrar och justerbara indata beräknar produktionskostnad för olika kraftslag enligt 

annuitetsmetoden. Systemet som undersöks innefattar intern infrastruktur nödvändig för 

elproduktionsanläggningen, inklusive system för hantering av bränsle och avfall, interna 

värme- och elsystem samt anslutning till el- och fjärrvärmenät. Vid kostnadsberäkningarna i 

rapporten tas ej hänsyn till extern infrastruktur eller faktorer som kan komma att påverka 

elproduktionen och därmed ge upphov till kostnader, såsom politiska beslut. För bränslepriser 

har eventuella framtida förändringar ej tagits i beaktning, utan beräkningarna utgår från de 

bränslepriser som var aktuella vid rapportens uppförande. I modellen används tekniska 

specifikationer som bygger på befintliga anläggningar i Sverige, det vill säga exempelvis 

exklusive nya investeringar i kärnkraft. För beräkningar som gjorts gällande ny kärnkraft har 

data för internationella anläggningar använts. Kostnadsberäkningarna är gjorda med 

kalkylränta på 6 respektive 10 procent samt med och utan inverkan av styrmedel, inklusive 

elcertifikat. Produktionskostnaderna vid elproduktion i solkraftspark och kärnkraftverk 

presenteras nedan i tabell 3.  
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Tabell 3: Elproduktionskostnad för kärnkraft och solcellspark. Data hämtade från “El från nya 

och framtida anläggningar 2014” av Elforsk.  

 

Teknikslag 

Elproduktionskostnad öre/kWh  

exkl. styrmedel 

Elproduktionskostnad öre/kWh  

inkl. styrmedel 

6 %  

kalkylränta 

10 % 

kalkylränta 

6 % 

kalkylränta 

10 % 

kalkylränta 

Kärnkraft 54 75 60 81 

Solceller (park) 93 125 79 110 

 

Känslighetsanalyserna belyser hur produktionskostnaden påverkas bland annat av skiftningar i 

kalkylränta, avskrivningstid och investeringskostnad. Enligt rapporten påverkas solkraft (park) 

mest av en förändrad kalkylränta i form av en ökad kostnad vid stigande ränta. För kärnkraften 

ökar produktionskostnaden på samma vis, men inte i lika stor utsträckning. Även gällande 

avskrivningstiden påverkas kostnaden för solceller mer än kärnkraft. Gemensamt för båda 

kraftslagen är att elproduktionskostnaden ökar exponentiellt med minskande avskrivningstid 

och avskrivningstidens påverkan på kostnaden avtar med ökande avskrivningstid. För kärnkraft 

minskar produktionskostnaden cirka 7 öre/kWh då avskrivningstiden ökar från 25 år till 40 år. 

För produktion i solcellspark är motsvarande siffra cirka 13 öre/kWh. Vidare konstateras i 

rapporten att solkraft är det kraftslag som påverkas mest av förändrad investeringskostnad. En 

ökad investeringskostnad med 20 procent ger upphov till en 17 öre högre produktionskostnad 

per kWh. En lika stor ökning av investeringskostnaden för kärnkraft leder till att 

produktionskostnaden ökar med cirka 8 öre/kWh. Här poängteras dock att det råder stor 

osäkerhet kring investeringskostnader för ny kärnkraft. 

 

I rapporten “Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag” gjord av Sweco 2016 på uppdrag 

av Energikommissionen diskuteras produktionskostnaderna för olika kraftslag baserat på 

befintliga elproduktionsanläggningar. För kärnkraften gäller att historiska underinvesteringar 

lett till omfattande reinvesteringar om totalt 5 630 MSEK per år under åren i 2005–2014 i 

samtliga svenska kärnkraftverk. I rapporten belyser man en ökande produktionskostnad för 

kärnkraften sedan 2000 till följda av höjda skatter och stigande kärnavfallsavgifter. Hur 

framtida utveckling av kärnavfallsavgifterna kan komma att se ut är dock enligt Sweco osäker. 

Elproduktionskostnaden för kärnkraft uppges bestå till 30–40 procent av kärnavfallsavgifter 

och effektskatt. De nya kraven på oberoende härdkylning kan enligt Sweco innebära 

investeringar på 0,5–1 miljarder SEK per reaktor. Ytterligare en kostnad som tas i beaktning i 

rapporten är ökade kostnader för fysiskt skydd av kärnkraftsanläggningarna om 50 MSEK per 

år och anläggning.  
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3. Metod 

3.1 Avgränsningar  

Detta projekt behandlar de förväntade produktionskostnaderna för solkraft som byggs under 

dagens förutsättningar och med en tidshorisont på 30 år. En effektgaranti brukar vanligtvis ges 

på solpaneler i 25–30 år, vilket innebär att effektutbytet inte ska understiga 80% av det 

ursprungliga under garantitiden (Solar Region Skåne, 2018). Det bör dock poängteras att 

livslängden för solceller är längre än så, men att de inte ger samma effekt efter en viss tid. Det 

kan även konstateras att kostnader för solpaneler har sjunkit drastiskt de senaste åren och kosta. 

För kärnkraft undersöks produktionskostnaderna under de kommande 20 åren. Hur 

produktionskostnaderna förväntas se ut därefter har inte tagits i beaktning, varpå kostnader för 

avveckling av kärnreaktorer som kommer att uppstå efter avslutad drifttid bortses från. Denna 

tidsbegränsning har ansatts till följd av att de sex kärnreaktorer som är tänkta att drivas vidare 

efter 2020, då både Ringhals 1 och 2 avvecklats, har en planerad drifttid på 60 år (Vattenfall, 

2016c). De förväntas bidra till Sveriges elproduktion med 50 TWh/år till och med stängning 

under åren 2040–2045 (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, 2016). Innan detta sker 

är nyinvestering i kärnkraftsreaktorer inte troligt i Sverige. Dessutom har det inte byggts nya 

kärnkraftverk i Sverige på många år och det råder således stor osäkerhet kring 

investeringskostnaderna för kärnkraft (Elforsk, 2014a). Idag finns inga planerade 

nybyggnationer av kärnreaktorer i Sverige inom den tidsperiod detta projekt avser, det vill säga 

till och med 2040. Enligt gällande lagstiftning finns däremot möjlighet att ersätta dagens 

reaktorer med nya då dess livslängd är förbrukad.  

 

En geografisk systemgräns har ansatts till elområde Stockholm (SE3) med bakgrunden att 

elpriserna kan skilja sig mellan elområdena till följd av att utbud och efterfrågan på el ser olika 

ut i olika delar av landet. Att all Sveriges kärnkraft produceras inom elområde SE3 (Svenska 

Kraftnät, 2017) samt att möjligheterna att bedriva elproduktion med solkraft är relativt goda, 

(då antalet ljusa timmar per dygn är högre i södra delen av Sverige än i norra), ligger till grund 

för valet av region. Att elproduktionen med solkraft och kärnkraft inom elområdet inte påverkas 

avsevärt av elproduktionen i övriga landet stärker valet av systemgräns till enbart ett elområde.  

 

Att omvandla solenergi till el och värme kan göras med ett flertal tekniker. De vanligaste 

teknikerna på marknaden är solceller, solvärmefångare samt solvärmeenergi (Vattenfall, 2016). 

Då solvärmefångare enbart fångar in solljus och omvandlar det till värme blir det inte relevant 

att studera då den här rapporten behandlar produktionskostnader för el och inte enbart värme. 

Vidare för att tekniken solvärmeenergi ska fungera bra behövs ett riktigt varmt klimat och av 

den anledningen studeras inte heller den tekniken här då rapporten syftar till förutsättningarna 

som finns i Sverige och elproduktion här. Tekniken som syftas till i den här rapporten är således 

solceller och elproduktion med solpaneler som sker i solcellsparker inom Sverige. 

 

Alla användare av el beskattas utifrån dess elförbrukning, både sett till antal kilowattimmar och 

användningsområde för elen. Energiskatten på el varierar således med användare 

(Energiföretagen, 2017c). Analyserna av elpriset i detta arbete omfattar enbart det slutgiltiga 

pris som privatkonsumenter betalar för sin el. Energiskatten för företag varierar kraftigt 

beroende på vilken slags verksamhet företaget bedriver och dess geografiska placering. Viss 

verksamhet har även rätt till skattelättnader eller är helt befriad från energiskatt (Vattenfall, 

2018c). Dessa variationer försvårar möjligheten att göra en likvärdig analys av kostnaderna för 

el från de respektive energislagen och komplicerar därmed även den komparativa analysen. En 
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förutsättning är att dessa analyser bygger på samma grunder, varför arbetet är begränsat till 

privatkonsumenters elkostnader.  

3.2 Insamling av data 

Analyserna i projektet bygger på resultat från litteraturstudien och antaganden gjorda utifrån 

denna har validerats med hjälp av intervjuer med yrkesverksamma personer inom branschen 

för elproduktion med solceller samt kärnkraft. Aktörer verksamma inom byggnation av 

solcellsparker har kontaktats och dessa har lämnat uppgifter gällande produktion och kostnader 

som uppkommer i samband med byggnation och drift av parkerna. Statistik för 

produktionskostnad i Forsmark och Ringhals under åren 2004–2016 har inhämtats med hjälp 

av bolagens årsredovisningar. Det kan dock poängteras att Ringhals årsredovisningar 2014–

2016 lämnar knapphändiga uppgifter gällande specifika kostnader för de olika delarna av 

produktionskostnaden. Därför har kostnader för dessa år baserats på uppgifter inhämtade från 

Vattenfalls hemsida samt värden för fastighetsskatt och kärnkraftsskatt per producerad energi. 

Vidare har uppgifter gällande historisk och framtida produktionskostnad vid Oskarshamns 

kärnkraftverk inhämtats genom kontakt med Peter Berglund, Controller vid OKG. 

Kostnadsberäkningar har gjorts för de aktiviteter som är nödvändiga för att kunna utvinna 

elektricitet från solenergi respektive kärnenergi. Här innefattas beräkningar på 

investeringskostnader för solcellsparker, produktionskostnader och till dessa läggs sedan i 

efterhand kostnader för distribution och handel på för att få en komplett kostnadsbild. 

3.3 Metod för beräkning av produktionskostnad för kärnkraft 

3.3.1 Modellering 

Produktionskostnaden för el från kärnkraft baseras i hög grad på uppgifter gällande framtida 

investeringar och kostnader erhållna vid kontakt med OKG samt den historiska utvecklingen 

för produktionskostnaden i svenska kärnkraftverk under åren 2004–2016, studerade i 

litteraturstudien. Effektskattens utfasning tas i beaktning och den enda skatt som påverkar 

kärnkraften i beräkningsscenariot är fastighetsskatten. Samtliga sex reaktorer i 

beräkningsscenariot har utlöpt sin ursprungliga livslängd, varför endast löpande reinvesteringar 

krävs för att de ska kunna drivas vidare. Då dessa reaktorer skiljer sig åt bland annat gällande 

ålder varierar kostnaderna dem emellan, och medelvärden för produktionsdata i reaktorerna har 

använts i beräkningarna. Den totala kostnaden för elektricitet från kärnkraft per producerad 

kWh beräknas genom att addera de årliga löpande produktionskostnaderna per kWh samt 

nuvärdet för framtida reinvestering utslaget på beräknad produktion under investeringens 

avskrivningstid. För de löpande produktionskostnaderna tas ingen hänsyn till kalkylränta. 
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Figur 17: Kartläggning av de faktorer som påverkar produktionskostnaden för kärnkraft.   

3.3.2 Beräkningsparametrar 

 

Tabell 4: Teknikspecifika beräkningsförutsättningar och summerade kostnader och styrmedel.  

Parametrar Värde Enhet 

Eleffekt netto 1144 MW 

Tillgänglighet 84,13 % 

Fullasttimmar 7490 h 

Reinvestering 3 000 miljoner kr 

Kalkylränta 6 % 

Drift och underhållskostnad 10,28 öre/kWh 

Kostnad kärnbränsle 4,3 öre/MWh 

Avsättning till avfallsfond 5 öre/kWh 

Kapitalkostnad 4,5 öre/kWh 

Fastighetsskatt 0,4 öre/kWh 

Övriga direkta kostnader 0,4 öre/kWh 

 

3.3.3.1 Årsproduktion 

Då kärnkraften står för stor del av Sveriges basproduktion av el eftersträvas så hög 

tillgänglighet som möjligt, bortsett från planerade produktionsavbrott i samband med revision. 

Värdet på fullasttimmar representerar det antal timmar som kraftverket körs vid full effekt med 

100 procents tillgänglighet under ett år, med såväl planerade som oplanerade driftstopp och 

revisionsdygn inräknat. Antalet fullasttimmar fås genom att multiplicera det totala antalet 

timmar på ett år med tillgängligheten. I beräkningarna används en tillgänglighet på 84,13 

procent, baserat på ett medianvärde av tillgängligheten i Forsmarks reaktor 1–3, Ringhals 
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reaktor 3 och 4 samt Oskarshamn reaktor 3 under åren 2013–2016, se bilaga 2. Resulterande 

elproduktion som överförs till elnätet beräknas genom multiplikation av antalet fullasttimmar 

och elektrisk nettoeffekt. I beräkningarna representeras den elektriska nettoeffekten av den 

installerade elektriska nettoeffekten i en reaktor. I beräkningarna har en elektrisk nettoeffekt 

på 1144 MW använts, baserat på ett snitt av de installerade effekterna i de sex ovan nämnda 

reaktorerna. 

3.3.3.2 Reinvestering och kapitalkostnader 

I beräkningsscenariot har en reinvestering på 3 miljarder kronor inkluderats för att täcka byten 

av större komponenter. Denna antas genomföras år 2030, det vill säga 10 år in i tidsspannet för 

beräkningsscenariot, och investeringen antas ha en livslängd på 10 år för att sammanfalla med 

grundinvesteringens livslängd. Storleken på reinvestering samt tidpunkt för denna baseras på 

resultat från studie om framtida produktionskostnad i Forsmarks reaktor 2 (Sweco, 2016b). För 

reinvesteringar används ett avkastningskrav (WACC) på 6 procent som standard. Kraftbolag 

antas ha ett avkastningskrav på mellan 6 och 8 procent, där avkastningskravet för 

reinvesteringar bedöms ha ett lägre avkastningskrav än nyinvesteringar (Sweco, 2016b).  

 

Värdet på reinvesteringen nuvärdesberäknas och en årlig kapitalkostnad för denna fås med 

hjälp av annuitetsmetoden. Den årliga kapitalkostnaden för reinvesteringen beräknas med hjälp 

av annuitetsfaktorn som uppgår till 0,1359 för en investering med 6 % kalkylränta och 10 års 

livslängd. De årliga kapitalkostnaderna för reinvesteringen beräknas enligt:  

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 =
𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐

1 − (1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)−𝑛
 × 𝐼 

 

Utöver denna mer omfattande investering antas kapitalkostnader för löpande investeringar 

uppgå till 4,5 öre/kWh baserat på historiska värden för kapitalkostnad per producerad energi.  

3.3.3.3 Drift- och underhållskostnad 

Den årliga drift- och underhållskostnaden som används i beräkningarna ansätts till 10,3 

öre/kWh och har tagits fram genom analys av utvecklingen för drift- och underhållskostnader 

i Forsmark och Ringhals samt prognos om framtida kostnader vid OKG.  

3.3.3.4 Bränslekostnad 

Bränslekostnaden ansätts till 4,3 öre/kWh baserat på Elforsks bedömning från 2014. OKG:s 

prognos om bränslekostnad för 2018–2020 ligger något lägre på 4,0–4,1 öre/kWh, medan 

bränslekostnaderna i Ringhals och Forsmark från 2016 ligger på en något högre nivå, om cirka 

4,6 öre/kWh.  

3.3.3.5 Kostnad för avfallshantering 

Avsättning till avfallsfond antas uppgå till 5 öre/kWh utifrån genomsnittlig avgift till 

Kärnavfallsfonden för de svenska kärnkraftsbolagen under 2018–2020. 

3.3.3.6 Fastighetsskatt 

Fastighetsskatten har beräknats till 4 öre/kWh baserat på Elforsks bedömning i “El från nya 

och framtida anläggningar 2014” samt OKG:s prognos om framtida fastighetsskatt.  
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3.3.3.7 Övriga kostnader 

Övriga kostnader utgör en mycket liten del av produktionskostnaderna. Baserat på analys av 

kostnader i Forsmark och Ringhals uppgår övriga kostnader till 1–3 procent av den totala 

produktionskostnaden. I OKG:s prognos för 2018–2020 bedöms de övriga kostnaderna till 0,3–

0,55 öre/kWh, vilket i snitt är 1,6 procent av produktionskostnaden. I beräkningarna har de 

övriga kostnaderna ansatts till 0,4 öre/kWh. 

 

3.4 Metod för beräkning av produktionskostnad för solkraft 

3.4.1 Beräkningsparametrar 

De insamlade parametrarna har vägts samman och ett medelvärde har tagits fram för samtliga 

parametrar. Utifrån dessa medelvärden har övriga parametrar tagits fram genom beräkningar. 

3.4.1.1 Årsproduktion 

Den årliga elproduktionen har beräknats genom multiplikation av den genomsnittliga 

toppeffekten och medelvärdet av antalet fullasttimmar som angetts av aktörerna. Den 

genomsnittliga årsproduktionen används sedan för beräkning av produktionskostnaden. 

3.4.1.2 Årliga drift- och underhållskostnader 

De årliga drift och underhållskostnaderna har tagits fram genom multiplikation av 

årsproduktionen samt genomsnittet av den specifika underhållskostnaden. De återinvesteringar 

som krävs i form av exempelvis byte av växelriktare är jämnt utslagna under hela livstiden och 

kan på så sätt bidra till en mindre felskattning av priset. Övriga kostnader som ingår i drift och 

underhåll är bland annat kostnader för rengöring av panelerna samt mindre reparationer. En av 

aktörerna uppgav att de inte räknar med några större årliga kostnader för drift och underhåll 

utan istället en reinvesteringskostnad efter 15 år för att byta växelriktare.  

3.4.1.3 Årliga kapitalkostnader 

I rapporten har de årliga kapitalkostnaderna beräknats utifrån kalkylränta, ekonomisk livslängd 

samt den totala investeringskostnaden. Den totala investeringskostnaden fås genom att 

multiplicera medelvärdet av installerad effekt med den specifika investeringskostnaden och 

därefter subtrahera med bidraget som ges från staten. En av aktörerna angav kostnaden för byte 

av växelriktare som en reinvestering efter 15 år. Denna nuvärdesberäknades och lades till den 

ursprungliga investeringskostnaden. 

 

Med den totala investeringskostnaden uträknad gjordes en beräkning av vad den årliga 

kapitalkostnaden skulle komma att bli. Beräkningarna utfördes med hjälp av annuitetsfaktorn 

(CRF) som i sig tas fram med hjälp av kalkylränta och ekonomisk livslängd. Formeln för 

annuitetsfaktorn ser ut enligt följande: 

 

𝐶𝑅𝐹 =
𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐

1 − (1 + 𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐)−𝑛
  

 

Genom att variera ekonomisk livslängd och kalkylränta kan en relativt bred variation på 

kapitalkostnader uppstå. Värdena som används vid beräkning är medelvärden av de olika 
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aktörer har uppgett och i känslighetsanalysen har beräkningar med olika kalkylräntor och 

ekonomiska livslängder utförts.  

 

Utifrån CRF beräknades de årliga kapitalkostnaderna (CAPEX) enligt följande formel: 

 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 𝐶𝑅𝐹 ×  𝐼𝑡𝑜𝑡 

3.4.1.4 Årliga intäkter från elcertifikat 

Intäkterna för elcertifikat har beräknats på att de delas ut i 15 år. Den totala intäkten för 

elcertifikat togs således fram genom multiplikation av pris på elcertifikat, antalet år de delas ut 

samt medelvärdet av den årliga produktionen och detta divideras sedan med den ekonomiska 

livslängden för solpanelerna. De årliga intäkterna har sedan beräknats genom att multiplicera 

den totala intäkten för elcertifikat med annuitetsfaktorn beräknad i tidigare avsnitt. 

3.4.1.5 Produktionskostnad 

De kostnader och intäkter som slutligen vägs samman till produktionskostnaden för solkraft är 

kapitalkostnader, kostnader för drift och underhåll (OPEX) samt intäkter från elcertifikat. De 

årliga kostnaderna och intäkterna uträknade enligt tidigare beskrivningar summeras och 

divideras med årsproduktionen (E) till en slutgiltig produktionskostnad enligt formeln: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 =
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + 𝑂𝑃𝐸𝑋 − 𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

𝐸
 

 

 
Figur 18: Kartläggning av de faktorer som påverkar produktionskostnaden för solkraft 
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3.5 Metod för beräkning av produktionskostnad - Simuleringsmodell 

En beräkningsapplikation framtagen av Elforsk (2014b) för beräkning av produktionskostnad 

för el från nya och framtida anläggningar har använts i syfte om att få tillgång till 

produktionskostnader att jämföra resultaten av modellerna framtagna i det här projektet. 

Simuleringsmodellen använder sig utav den uppsättning indata som användaren matar in samt 

parametrar som är givna i modellen och simulerar ett utfall som kan analyseras. Det bör 

poängteras att modellen är en simuleringsmodell och inte en optimeringsmodell. Optimering 

av studerade fall kan däremot uppnås genom att användaren själv varierar indata och scenarier 

för att få en optimal lösning på produktionen. 

 

Vid framtagning av värden på produktionskostnad för kärnkraft respektive solkraft med 

simuleringsmodellen har parametrar ställts in enligt data som samlats in från aktörer och 

använts vid de egna beräkningarna i modellerna framtagna för projektet.  

 

För kärnkraft har inhämtade kostnader för avsättningar till avfallsfond, övriga direkta kostnader 

samt årlig kapitalkostnad för löpande investeringar sammanslagits till en årlig platsspecifik 

kostnadspost.  
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4. Resultat och diskussion 

4.1 Produktionskostnad för kärnkraft 

Den framtida reinvesteringen beräknas ha ett nuvärde på 1675,2 miljoner kronor baserat på en 

kalkylränta på 6 % och 10 års livslängd. Annuitetsmetoden ger att den årliga kapitalkostnaden 

för reinvesteringen uppgår till 0,23 öre/kWh. Kapitalkostnaden för reinvesteringen har således 

en mycket liten påverkan på den totala produktionskostnaden. 

 

Tabell 5: Beräkningsparametrar och resultat för beräkning av årlig kapitalkostnad för 

reinvestering. 

Parametrar Värde Enhet 

Reinvestering 3000 miljoner kronor 

Nuvärdesfaktor 0,5584 - 

Nuvärde reinvestering 1675,2 miljoner kronor 

Annuitetsfaktor 0,1359 - 

Årlig kapitalkostnad 227,66 miljoner kronor 

Årlig kapitalkostnad per kWh 0,23 öre/kWh 

 

Årsproduktionen i en reaktor med en installerad elektrisk nettoeffekt på 1144 MW och given 

tillgänglighet beräknas till 8,43 TWh. De löpande kostnaderna exkl. styrmedel och 

reinvestering men inklusive avgift till Kärnavfallsfonden uppgår till 24,48 öre/kWh. Resultatet 

visar på elproduktionskostnader på 24,75 och 25,15 öre/kWh exklusive respektive inklusive 

styrmedel. Resultatet visar på att borttagandet av effektskatten på kärnkraft innebär att 

styrmedel inte längre har någon större inverkan på kärnkraftens produktionskostnader, som 

ökar med så lite som 0,4 öre/kWh då fastighetsskatten inkluderas. Vidare är variationerna för 

fastighetsskatten små, olika bedömningar ligger på 0,3–0,5 öre/kWh. OKG:s fastighetsskatt per 

kWh för 2018–2020 är högre än Elforsks bedömning från 2014, på grund av att OKG:s 

anläggning är stor i förhållande till antalet reaktorer, då kraftverket endast har en reaktor kvar 

i drift. Effektskattens inverkan på produktionskostnaden var desto större och innebar en ökning 

med 6–7 öre/kWh. Ekonomiska styrmedel har fortfarande en negativ nettoeffekt på 

produktionskostnaden, som ökar till följd av styrmedel, men en avsevärt mindre sådan.  

 

Tabell 6: Resultat för produktionskostnad för kärnkraft. 

Parametrar Värde Enhet 

Årsproduktion 8,43 TWh 

Reinvestering 0,27 öre/kWh 

Fastighetsskatt 0,4 öre/kWh 

Löpande kostnader exkl. styrmedel 

och investering 

24,48 öre/kWh 

Produktionskostnad exkl. 

styrmedel 

24,75 öre/kWh 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel 

25,15 öre/kWh 
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Figur 19: Resulterande produktionskostnad för kärnkraft exkl. styrmedel. 

 

 
Figur 20: Resulterande produktionskostnad för kärnkraft inkl. styrmedel. 

 

För jämförelse har produktionskostnaden beräknats med hjälp av Elforsks 

beräkningsapplikation. Samma indata som i ovan metod har använts och en 

produktionskostnad på 26 öre/kWh har erhållits. Applikationen erbjuder ingen större 

noggrannhet än heltal, varför resultatet för produktionskostnaden inklusive såväl som exklusive 

styrmedel blir densamma. För kärnkraften som inte längre påverkas starkt av skatter är denna 

metod ej optimal för analys av styrmedels påverkan på produktionskostnaden. 
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Beräkningsapplikationen ger en högre produktionskostnad än tidigare presenterad metod på 

grund av en högre årlig kapitalkostnad för reinvesteringen. Detta beror på att kostnaden för 

reinvesteringen enbart nuvärdesberäknas och slås ut över dess livslängd och annuitetsmetoden 

används inte.  

 

Tabell 7: Produktionskostnad för kärnkraft med Elforsks beräkningsapplikation. 

Drift- och underhållskostnad (öre/kWh) 10,28 

Bränslekostnad (öre/kWh) 4,3 

Reinvestering (öre/kWh) 1,23 

Platsspecifik kostnad (öre/kWh) 9,90 

Elproduktionskostnad exkl. styrmedel (öre/kWh) 26 

Elproduktionskostnad inkl. styrmedel (öre/kWh) 26 

 

 

Det råder stor osäkerhet kring framtida avgifter till Kärnavfallsfonden och kommande 

kostnader för att uppnå framtida säkerhetskrav i anläggningarna. Den senaste ändringen av 

avgiften till Kärnavfallsfonden resulterade i en genomsnittlig höjning med anledning av att 

anläggningar som avvecklar reaktorer får betala en högre avgift för att finansiera detta. Därmed 

kan avgiften komma att sänkas igen då avsättningar för nästkommande avvecklingar gjorts och 

det förmodligen kommer att dröja till cirka 2040 innan reaktorer ska avvecklas på nytt. 

Avgiften till avfallsfonden har en betydande inverkan på produktionskostnaden, även om det 

inte är den största kostnadsposten. De senaste åren har de ekonomiska förutsättningarna för 

kärnkraften försämrats genom sjunkande elpriser och ökande kostnader. Den avskaffade 

effektskatten på kärnkraft ger emellertid bättre företagsekonomiska förutsättningar. Ringhals 

har satt upp målet att nå en produktionskostnad på 19 öre/kWh till 2021, vilket innebär flertalet 

kostnadssänkande åtgärder då effektskattens avskaffande inte når hela vägen.  

4.2 Produktionskostnad för solkraft 

Beräkningarna för produktionskostnaden för solkraft i solcellspark är baserade på de 

medelvärden som tagits fram utifrån de värdena aktörerna uppgett. I tabellen nedan redovisas 

även minsta och största värden som aktörerna uppgett. I de fall inget minsta och största värde 

är uppges har medelvärdet beräknats enligt metoden beskriven i tidigare avsnitt.  

 

Tabell 8: Parametrar samt resultat för produktionskostnad för solkraft. 

Parametrar Min Medel Max 

Toppeffekt (kWp) 1492 3064 5000 

Fullasttimmar 1000 1053 1100 

Årsproduktion (MWh) - 3227 - 

Drift och underhåll (öre/kWh) 0 4,5 7,0 

OPEX (Mkr/år)  0,145  

Specifik investeringskostnad (kr/W) 7,75 9,14 10,76 

Investeringskostnad (Mkr) - 27,99 - 

Investeringsbidrag (Mkr) 1,2 1,2 1,2 

Reinvestering efter 15 år (Mkr) 0 0,33 1,00 

Kalkylränta 4% 5,2% 6,5% 

Ekonomisk livslängd 30 31,67 35 

Fastighetsskatt 0 0 0 

CAPEX (Mkr/år) - 1,74 - 

Årliga intäkter från elcertifikat (Mkr) - 0,31 - 
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Produktionskostnad exkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

- 60,72  - 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

- 48,68 - 

 

 

Vid användning av Elforsks beräkningsapplikation för produktionskostnad för solkraft i park 

nåddes resultatet 52 öre/kWh inkl. styrmedel och 61 öre/kWh exkl. styrmedel med följande 

indata. Övriga parametrar ändrades inte i programmet utan är de standardvärden som medföljer 

programmet vid start. Likt nämnt tidigare saknar beräkningsapplikationen större noggrannhet 

än heltal, vilket hade varit att önska.  

 

Tabell 9: Produktionskostnad för solkraft med Elforsks beräkningsapplikation. 

Avskrivningstid 31,67 

Kalkylränta 5,2% 

Antal verk 1 

Effekt per verk (MW) 3,064 

Förväntade fullasttimmar 1053 

Specifik investeringskostnad (kr/kW) 9140 

DoU - årlig (kr) 0 

DoU - baserad på rörlig elproduktion (kr/MWh) 45 

Reinvestering (Mkr) 0,33 

Elcertifikat (kr/MWh) 99,02 

Investeringsbidrag 4,23% 

Fastighetsskatt 0 

Produktionskostnad exkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

61 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

52 

 

Då solkraft är ett relativt nytt och fortfarande kraftfullt växande kraftslag har priserna för 

solpaneler långt ifrån stabiliserat sig. De senaste åren har priserna sjunkit kraftigt och detta ger 

indikationer om att de kommer fortsätta sjunka ett bra tag till. Priserna och värdena använda i 

beräkningarna är utifrån dagens prisläge och detta är således inte någon långsiktig 

framtidsprognos.  

 

4.3 Komparativ analys 

4.3.1 Produktionskostnad med och utan styrmedel 

De styrmedel som används vid elproduktion i Sverige idag för kärnkraft och solkraft är som 

nämnts tidigare är effektskatt på kärnkraft, avgifter till kärnavfallsfonden, investeringsstöd för 

solkraft samt elcertifikat. För kärnkraft är tanken att dessa ska belasta lite extra och för 

solkraften är tanken den motsatta, att underlätta för intressenter att investera och att solkraften 

ska få större ekonomiska incitament. I enlighet med resultaten framtagna för 

produktionskostnaden för solkraft blir det tydligt att detta är fallet. Produktionskostnaden med 

styrmedel landar på 48,68 öre/kWh medan den utan styrmedel uppgår till 60,72 öre/kWh. Det 
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störst bidragande faktorn till denna skillnad är elcertifikaten som ger ett bidrag på närmare 10 

öre/kWh, men även investeringsbidraget på dryga 2 öre/kWh har sin inverkan.  

 

Skillnaderna blir mycket tydliga här då man studerar kärnkraften istället. De styrmedel som rör 

kärnkraften påverkar produktionskostnaden åt motsatta hållet jämfört med solkraften. Med en 

produktionskostnad utan styrmedel på 24,75 öre/kWh respektive med styrmedel på 25,15 

öre/kWh kan det konstateras att ekonomiska styrmedel har en negativ nettoeffekt på 

produktionskostnaden. Tidigare belastades även kärnkraften av ytterligare ett styrmedel, en 

effektskatt omkring 7 öre/kWh (Energikommissionen, 2016). I takt med att denna ska vara helt 

utfasad till 2019 kommer således kärnkraften påverkas än mindre av styrmedel än den har 

historiskt gjort. 

4.3.2 Fördelning av kostnader 

Vid studerandet av produktionskostnaderna för solkraft och kärnkraft blir det även intressant 

att se på skillnaden fördelningen av kostnader som kan knytas till grundinvesteringen samt de 

löpande kostnader och reinvesteringarna som är nödvändiga för fortsatt drift av 

produktionsanläggningarna.  

 

För solkraft kan kostnaderna delas upp relativt enkelt på kapitalkostnader samt drift- och 

underhållskostnader. Likt nämnt tidigare står kostnader för drift och underhåll för en mycket 

liten del av den totala produktionskostnaden och den större delen utgörs av de höga 

kapitalkostnaderna. De stora kapitalkostnaderna solkraften kommer med kan anses som en 

barriär till att investera i solkraft samtidigt som man bör ha i åtanke att fördelen med just 

solkraft är att den kan skalas till precis det behovet som finns. Solcellsparker och mindre 

anläggningar kan byggas i storleksordningen några hundra kilowatt upp till flera megawatt, det 

är mycket flexibelt kort sagt.  

 

Kostnaderna för kärnkraft är något mer komplexa än de för solkraft och är uppdelade på ett 

annat sätt. Kostnaderna som uppkommer i samband med drift och underhåll samt kostnaderna 

för kärnbränsle utgör mer än hälften av produktionskostnaden, vilket skiljer sig stort mot 

solkraften. Kapitalkostnaderna och de löpande kapitalkostnaderna är, i relation till solkraften, 

mycket låga och detta har till stor del att göra med att Sveriges kärnkraftverk byggdes på 1970-

talet och de flesta är till en större del avskrivna idag. Planerade byten av större komponenter 

står för en del av de planerade reinvesteringarna men nybyggnationer av kärnkraftverk är dock 

inget som finns med i framtidsplanerna vilket leder till de låga kapitalkostnaderna.  

4.3.3 Produktionskostnaden i relation till elpriset 

Ett intressant perspektiv är även huruvida stor inverkan på slutkonsumenternas elpris som 

produktionskostnaden egentligen har. I tidigare avsnitt “Elpris” beskrivs elpriset på den 

nordiska elmarknaden som marknadsprissatt där priset baseras på den rörliga 

produktionskostnaden och den sist sålda megawattimmen. Detta innebär att det är den rörliga 

produktionskostnaden på den dyrast producerade megawattimmen som ligger till grund för 

priset. I linje med att solkraft har så pass låga och nästan obefintliga rörliga 

produktionskostnader, bör således dess produktionskostnad inte ha stor inverkan på spotpriset 

på Nord Pools elhandelsmarknad eftersom solkraftens bud alltid kommer antas först. Detta i 

kombination med att solkraften idag enbart står för knappt 0,1 procent av Sveriges elproduktion 

gör det än mindre troligt att elpriset påverkas av solkraftens produktionskostnad. 
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Då fallet med kärnkraft studeras blir det tydligt att kraftslaget har högre rörliga 

produktionskostnader än solkraft i och med såväl bränslekostnader som höga 

underhållskostnader, och hamnar efter solkraften i pristrappan. Däremot är det inte 

kärnkraftens produktionskostnad, eller närmare bestämt rörliga produktionskostnad, i sig som 

blir prissättaren. I enlighet med beskrivningen av pristrappan och elpriset i litteraturstudien är 

det den rörliga produktionskostnaden på den sist sålda megawattimmen som blir prissättande 

på marknaden den timmen. Detta innebär att om fossila kraftverk behöver sättas igång för extra 

kraft blir dess rörliga produktionskostnad prisstyrande. Under den fossila kondenskraften i 

pristrappan finnes kraftvärme (fjärrvärme) och utnyttjas inte den fossila kraften blir generellt 

sett kraftvärmen prisstyrande. I och med att kärnkraften inte är det kraftslag som har högst 

rörlig produktionskostnad blir således inte dess produktionskostnad direkt styrande av 

spotpriset som i sin tur ligger till grund för slutkonsumentens elpris. Det bör dock poängteras 

att om tillräckligt mycket elektrisk kapacitet med rörliga produktionskostnader lägre än 

kärnkraftens installeras, kan kärnkraftens produktionskostnad komma att få betydelse. I det 

fallet skulle det innebära att hela “pristrappan” skjuts åt höger och till slut skulle detta innebära 

att det blir kärnkraftens rörliga produktionskostnad som hamnar i priskrysset mellan utbud- och 

efterfrågekurvan. 

 

Kärnkraftsbolagen befinner sig i dagsläget i en pressad ekonomisk situation med stora 

investeringsbehov och ökande löpande driftskostnader för att kunna garantera en säker drift 

under en förlängd livstid, samtidigt som elpriserna ligger på en låg nivå. Att bygga ny kärnkraft 

skulle innebära kostsamma investeringar och är inte företagsekonomiskt lönsamt med 

marknadens låga elpriser. Fokus hos kärnkraftsbolagen ligger således främst på att sänka 

produktionskostnaderna för att nå en mer lönsam verksamhet.  
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5. Känslighetsanalys 

5.1 Kärnkraft 

I känslighetsanalysen beräknas elproduktionskostnaden för kärnkraft baserat på ett antal 

scenarier där parametrarna kalkylränta, reinvestering, fastighetsskatt, kärnavfallsavgift, 

bränslekostnad, tillgänglighet samt drift- och underhållskostnad har varierats. Dessa har 

varierats olika mycket beroende på hur stort spannet mellan högsta och lägsta värdet för 

historiska produktionsdata från kärnkraftsbolagen är. För fullständig tabell, se bilaga 3.  

5.1.1 Kalkylränta 

För den reinvestering för utbyte av större komponenter som i modellen antas behöva göras till 

2030 har en kalkylränta på 6 procent räknats med. Med bakgrunden att avkastningskravet på 

kraftbolag antas ligga omkring 6 till 8 procent har kalkylräntan i följande fall varierats från en 

lägre sådan på 4 procent upp till en högre på 10 procent med mellansteget 8 procent med övriga 

parametrar enligt basscenariot. Observera att anledningen till att produktionskostnaden blir 

högre med lägre kalkylränta är på grund av att högre kalkylränta leder till högre nuvärdesfaktor 

men lägre annuitetsfaktor. När man sedan multiplicerar dem så tar nuvärdesfaktorn över och 

kostnaden blir högre. 

 

Tabell 10: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av kalkylränta 

 Lägre Bas Högre Högre 

Kalkylränta 0,04 0,06 0,08 0,10 

Produktionskostnad 

inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

25,18 25,15 25,13 25,10 

5.1.2 Bränslepris 

Bränslepriset ligger till stor grund för de rörliga produktionskostnaderna för kärnkraften. För 

att undersöka påverkan det har på produktionskostnaden varierades det upp och ner med 

omkring 10 procent med övriga parametrar enligt basscenariot. 

 

Tabell 11: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av bränslepris 

 Lägre Bas Högre 

Bränslepris (öre/kWh) 3,9 4,3 4,7 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

24,75 25,15 25,55 

 

5.1.3 Kapitalkostnad 

Utöver de reinvesteringar som nämns tidigare antas kapitalkostnader för löpande investeringar. 

Kostnaden om 4,5 öre/kWh enligt basscenariot har varierats upp och ner 66 procent med övriga 

parametrar enligt basscenariot. 
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Tabell 12: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av kapitalkostnad 

 Lägre Bas Högre 

Kapitalkostnad 2,5 4,5 6,5 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

23,15 25,15 27,15 

 

5.1.4 Reinvestering 

I basscenariot antas en reinvestering om 3000 miljoner kronor för utbyten av större 

komponenter. För att studera vilken påverkan reinvesteringsbeloppet har på 

produktionskostnad har reinvesteringen varierats upp och ner 50% med övriga parametrar 

enligt basscenariot. 

 

Tabell 13: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av reinvestering 

 Lägre Bas Högre 

Reinvestering (Mkr) 1500 3000 4500 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

25,02 25,15 25,29 

 

5.1.5 Fastighetsskatt 

Kärnkraften belastas av en fastighetsskatt som i basscenariot antagits till 0,4 öre/kWh utifrån 

Elforsks bedömning i “El från nya och framtida anläggningar 2014” och har här varierats upp 

och ner 50 % för att ge en uppfattning om i hur utsträckning fastighetsskatten påverkar 

produktionskostnaden.  

 

Tabell 14: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av fastighetsskatt 

 Lägre Bas Högre 

Fastighetsskatt (öre/kWh) 0,2 0,4 0,6 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

24,95 25,15 25,35 

 

5.1.6 Kärnavfallsavgift 

Varje år avsätts en avgift till Kärnavfallsfonden bland annat för hantering av radioaktivt avfall. 

Värdet 5 öre/kWh i basscenariot är baserat på de tre kommande årens avsättningar och har i 

känslighetsanalysen varierats upp och ner med övriga parametrar enligt basscenariot.  

 

Tabell 15: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av kärnavfallsavgift 

 Lägre Bas Högre 

Kärnavfallsavgift (öre/kWh) 3,5 5 6,5 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

23,65 25,15 25,65 

5.1.7 Tillgänglighet 

I beräkningarna för basscenariot används en tillgänglighet på 84,13 procent, baserat på ett 

medianvärde av tillgängligheten i Forsmarks reaktor 1–3, Ringhals reaktor 3 och 4 samt 



 51 

Oskarshamn reaktor 3 under åren 2013–2016. För att få en övergripande bild av i hur stor 

utsträckning tillgängligheten påverkar produktionskostnaden har den varierats upp och ner 10 

respektive 15 procent med övriga parametrar enligt basscenariot.  

 

Tabell 16: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av tillgänglighet 

 Lägre Lägre Bas Högre Högre 

Tillgänglighet (%) 74,91 79,31 84,13 92,53 96,74 

Produktionskostnad 

inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

25,18 25,17 25,15 25,13 25,11 

5.1.8 Drift och underhåll 

Kostnaderna för drift och underhåll i samband med produktion av kärnkraft har i basscenariot 

uppskattats till 10, 28 öre/kWh baserat på analys av utvecklingen av kostnaderna i Forsmark 

och Ringhals samt prognoser för framtiden. I känslighetsanalysen har kostnaderna ökats och 

minskats med 4 öre/kWh och övriga parametrar enligt basscenariot för att ge en bild av vilken 

inverkan en skiftning i kostnader för drift och underhåll skulle ha på produktionskostnaden. 

 

Tabell 17: Resultat av känslighetsanalys för kärnkraft med variation av drift och underhåll 

 Lägre Bas Högre 

DoU (kr/kWh) 6,28 10,28 14,28 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

21,65 25,15 29,65 

5.1.9 Jämförelse 

De parametrar som varierats i känslighetsanalysen för produktionskostnaden för kärnkraft 

påverkar enligt diagrammet nedan produktionskostnaden i varierande grad. Det blir tydligt att 

kärnkraftens produktionskostnad styrs kraftigt av de löpande kostnaderna för drift och 

underhåll samt de kapitalkostnader som uppkommer i samband med löpande investeringar. 

Den största minskningen respektive ökningen i produktionskostnaden uppmättes då 

kostnaderna för drift och underhåll varierades upp respektive ner med 4 öre/kWh, se figur 21. 
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Figur 21: Diagram över resultat av känslighetsanalys för kärnkraft  

 

5.2 Solkraft 

I den data aktörerna lämnat syns en tydlig skillnad i lägsta och högsta värden som angetts. I 

vissa fall ligger förklaringen i projekt- och anläggningsspecifika parametrar, medan det i andra 

fall kan förklaras med att aktörerna har gjort olika uppskattningar på driftskostnader eller 

livslängd. Med tanke på att antalet aktörer som deltagit i studien är relativt få är en 

känslighetsanalys ett gott komplement till de medelvärden som beräknats. Parametrarna 

fullasttimmar, investeringskostnad, kostnad för drift och underhåll, kalkylränta samt pris för 

elcertifikat har varierats mellan lägsta och högsta värden i olika omgångar med beräkningar för 

att skapa en tydlig inblick i hur de olika parametrarna påverkar produktionskostnaden. För 

fullständig tabell, se bilaga 3.  

5.2.1 Fullasttimmar 

En av de faktorer som har störst inverkan på produktionskostnaden för solkraft är den totala 

årsproduktionen. Till grund för denna ligger antalet fullasttimmar som fås ut och som enligt 

beskrivningen i metodavsnittet multipliceras med effekten för att få den årliga produktionen. 

De tillfrågade aktörerna uppgav antalet uppskattade fullasttimmar till att vara mellan 1000 och 

1100 per år och enligt de värdena har resultaten nedan uppnåtts.   

 

Tabell 18: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av fullasttimmar 

 Min Medel Max 

Fullasttimmar 1000 1053 1100 

Årsproduktion (MWh) 3064 3227 3370 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

51,55 48,68 46,40 
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5.2.2 Investeringskostnader 

Den övervägande största delen av produktionskostnaden är kapitalkostnaderna och därmed de 

specifika investeringskostnaderna. Aktörerna har uppgett specifika investeringskostnader i 

spannet 7,75 - 10,76 öre/W vilket kan förklaras med varierande kostnader för mark där 

anläggningen byggs samt storleken på parken. 

 

I nedanstående tabell har produktionskostnaden beräknats för lägsta samt högsta angivna 

specifika investeringskostnad med övriga parametrar enligt medelvärden.  

 

Tabell 19: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av investeringskostnader 

 Min Medel Max 

Specifik investeringskostnad (kr/W) 7,75 9,14 10,76 

Total investeringskostnad (Mkr) 23,75 27,99 32,97 

CAPEX (Mkr) 1,461 1,737 2,059 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

40,15 48,68 58,67 

5.2.3 Drift och underhåll 

Kostnader för drift och underhåll är för solkraft mycket små men trots detta har aktörerna 

uppgett relativt stora variationer i dessa. En aktör uppgav att de inte räknar med några större 

kostnader för drift och underhåll, därav det lägsta värdet noll kr/kWh. 

 

I nedanstående tabell har produktionskostnaden beräknats för lägsta sam högsta angivna drift- 

och underhållskostnader med övriga parametrar enligt medelvärden.  

 

Tabell 20: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av drift och underhåll 

 Min Medel Max 

DoU (kr/kWh) 0 0,045 0,070 

OPEX (Mkr/år) 0 0,145 0,226 

Produktionskostnad inkl. 

styrmedel (öre/kWh) 

44,18 48,68 51,18 

5.2.4 Kalkylränta och livslängd 

Det är upp till varje aktör att ta ställning till frågan kring kalkylränta samt den beräknade 

ekonomiska livslängden på utrustningen. Beroende på elpriser så kan kalkylräntor variera och 

den kan skilja sig beroende på vem som gör investeringen. En aktör uppgav även att de räknar 

med att kalkylräntan kan komma att påverkas beroende på elprisernas utveckling. Lägsta och 

högsta värdena på kalkylränta giva av aktörerna var 3 procent respektive 6,5 procent medan 

den ekonomiska livslängden varierade mellan 30 och 35 år.  

 

I nedanstående tabell har produktionskostnaden beräknats för lägsta samt högsta angivna 

kalkylränta respektive ekonomiska livslängd.  

 

Tabell 21: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av kalkylränta 

 Min Medel Max 

Kalkylränta 4% 5,2% 6,5% 

CRF 0,056 0,058 0,075 

CAPEX (Mkr/år) 1,507 1,737 2,016 
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Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

42,84 48,68 55,79 

 

Tabell 22: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av livslängd 

 Min Medel Max 

Ekonomisk livslängd 30 31,67 35 

CRF 0,066 0,058 0,062 

CAPEX (Mkr/år) 1,776 1,737 1,671 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

49,69 48,68 47,01 

5.2.5 Elcertifikat 

Med bakgrunden att priserna på elcertifikat har sjunkit drastiskt de senaste åren är blir det även 

intressant att studera produktionskostnaden efter styrmedel med ett varierande pris på dessa. 

Priset 99,02 kr per elcertifikat är det genomsnittliga priset på elcertifikat det senaste året och i 

känslighetsanalysen har detta varierats upp och ner 30 procent för att se vilken inverkan det får 

på priset per kilowattimme.  

 

Tabell 23: Resultat av känslighetsanalys för solkraft med variation av pris på elcertifikat 

 Min Medel Max 

Pris på elcertifikat (kr/MWh) 69,31 99,02 128,73 

Produktionskostnad inkl. styrmedel 

(öre/kWh) 

51,57 48,68 45,80 

 

5.2.6 Jämförelse 

Det kan konstateras att alla parametrar påverkar produktionskostnaden i varierande 

utsträckning, vissa till en större grad och vissa till en mindre sådan. Inom ramarna parametrarna 

varierats blir det i diagrammet nedan tydligt hur mycket produktionskostnaden ökar eller 

minskar med variationerna. Störst ökning av produktionskostnad nås om antalet fullasttimmar 

sjunker så lågt som till 800 timmar, då med en kostnadsökning på 17,04 öre/kWh. Störst 

minskning av produktionskostnad uppnås då den specifika investeringskostnaden sjunker till 

7,75 kr/W och ger en kostnadsminskning med 8,53 öre/kWh. 

 

 
Figur 22: Diagram över resultat av känslighetsanalys för solkraft 
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6. Slutsatser 
Syftet med rapporten har, i enlighet med målformuleringen, varit att kartlägga de 

produktionskostnader som uppstår i samband med nyttiggörandet av kärnkraft och solkraft, 

studera hur de skiljer sig åt mellan kraftslagen, studera vilken påverkan de styrmedel som finns 

har på respektive kraftslag samt i om produktionskostnaden har stor påverkan på 

slutkonsumentens elpris. Slutsatsen kan dras att produktionskostnaden för kärnkraft på 25,15 

öre/kWh inklusive styrmedel är betydligt lägre än motsvarande för solkraft på 48,68 öre/kWh. 

Kärnkraften har betydligt större rörliga produktionskostnader så som kostnader för kärnbränsle 

samt arbetskraft, medan solkraften har mycket små kostnader för drift och underhåll och 

belastas till större delen av höga kapitalkostnader till följd av de stora investeringar som krävs 

i dagsläget.  

 

Det kan även konstateras att de styrmedel som används i dagsläget påverkar 

produktionskostnaden för de olika kraftslagen åt olika håll. Styrmedel har negativ 

nettopåverkan på produktionskostnaden för kärnkraft och positiv nettopåverkan för solkraft. 

Kärnkraften belastas av avgifter till Kärnavfallsfonden samt fastighetsskatt medan solkraften 

har tillgång till investeringsbidrag och även får elcertifikat tilldelad sig för varje producerad 

megawattimme. Det bör dock belysas att styrmedlen endast bidrar till en ökning av 

produktionskostnaden om 1,6 procent för kärnkraften medan de sänker kostnaderna för 

solkraften med 19,8 procent. Hur dessa styrmedel påverkar produktionskostnaden visar tydligt 

åt vilket håll elproduktionen i Sverige är på väg och att målet är att ha 100 procent förnybar 

energi till 2040. 

 

I känslighetsanalysen undersöktes vilka parametrar som har störst inverkan på 

produktionskostnaden för kärnkraft samt solkraft. För kärnkraften gjordes detta genom att 

variera parametrarna uppåt och nedåt med en viss procentsats medan för solkraften användes 

de minsta samt största värdena som angetts av de tillfrågade aktörerna. Känslighetsanalysen 

visar på att kärnkraftens produktionskostnad till största del varierar med kostnader för drift och 

underhåll samt kapitalkostnader från kostnader för löpande investeringar. I enlighet med 

tidigare resultat samt diskussionen kring kärnkraftens relativt höga drift och 

underhållskostnader i relation till den totala produktionskostnaden, är detta ett förväntat 

resultat.  

 

Känslighetsanalysen kring solkraftens produktionskostnad visar på att produktionskostnaden 

är känsligast för variationer i de parametrar som för kapitalkostnaderna, närmare bestämt den 

specifika investeringskostnaden samt kalkylräntan. I linje med att kapitalkostnaderna utgör mer 

än 90 procent av produktionskostnaden är detta ett förväntat resultat som stärker argumentet 

för att produktionskostnaden för solkraft kommer att sjunka kraftigt och i princip med samma 

takt som investeringskostnaderna sjunker.  

 

Slutligen kan det konstateras att i dagsläget är inte produktionskostnaden för solkraft och 

kärnkraft direkt avgörande för elpriset som slutkonsumenten betalar. Elpriset är baserad på 

spotpriset på Nord Pools spotmarknad som i sin tur sätts beroende på utbud och efterfrågan på 

elmarknaden. Elpriset kan till exempel stiga eller minska trots att produktionskostnaden för 

kärnkraft eller solkraft är konstant. Däremot bör det poängteras att om tillräckligt mycket 

elektrisk kapacitet med rörliga produktionskostnader lägre än kärnkraftens installeras, kan 

kärnkraftens produktionskostnad komma att få betydelse. I det fallet skulle det innebära att hela 

“pristrappan” skjuts åt höger och till slut skulle detta innebära att det blir kärnkraftens rörliga 

produktionskostnad som hamnar i priskrysset mellan utbud- och efterfrågekurvan. 
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7. Framtida arbeten 
I syfte att få en mer heltäckande och tillförlitlig bild av produktionskostnaden för kärnkraft 

samt solkraft föreslås följande framtida arbeten som ett komplement till projektet. 

7.1 Nya investeringar i kärnkraft 

I den här rapporten har scenarion baserade på att inga nya investeringar i nybyggnationer av 

kärnkraftverk planeras studerats. Detta delvis med bakgrunden att Sverige har som mål att ha 

en energiproduktion 100 procent från förnyelsebara energikällor till 2040. Detta scenario 

innebär att enbart existerande kärnkraftverk har använts i beräkningarna för 

produktionskostnaden och inga enbart reinvesteringar har studerats och inga nyinvesteringar. 

Till skillnad från kärnkraften i dagsläget så innebär solkraften från solcellsparker rejäla 

nyinvesteringar vilket leder till markant högre kapitalkostnader. För att få en mer heltäckande 

bild av produktionskostnaderna hade det varit intressant att studera nya investeringar inom 

kärnkraft och jämföra dessa med dagen solkraft. 

7.2 Framtida byggnationer av solcellsparker 

Med tanke på att byggnation av solcellsparker i Sverige är relativt nytt finns det stor potential 

för utveckling och breddning av studien på solkraftsidan i rapporten. I rapporten har tre olika 

aktörer inom byggnation av solcellsparker tillfrågats där två haft avklarade projekt och en ett 

pågående projekt. För framtida studier anses det av intresse att titta närmare på fler framtida 

byggnationer av solcellsparker i takt med att fler planeras samt färdigställs.  
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