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Kraftbalansrapporten 
>  Enligt regleringsbrevet ska affärsverket Svenska Kraftnät 

framställa denna rapport till regeringen senast 1 juni varje år 

>  Kraftbalans = Effektbalansen (inhemsk produktion – inhemsk 
elförbrukning) under timmen med högst elförbrukning för 
normalvinter, tioårsvinter och tjugoårsvinter 

1.  Kraftbalansen under senaste vintern  

2.  Kraftbalansen (prognos) för kommande vinter 

3.  Kraftbalansen på längre sikt 

 (årets siffror ännu ej helt färdiga) 



Vintern som varit 



Vintern 2017/2018 

>  Generellt mild vinter i Sverige men ovanligt kall i slutet på feb 

>  Högsta elförbrukningen blev 26 700 MWh/h den 28 feb  
kl. 08-09 (800 MW mer än vintern innan). Sammanföll med 
Nordens topplast: 69 900 MWh/h 

>  Marginalerna under timmen bedöms ha varit relativt goda (import, 
reglerbud) 

>  Effektreserven aktiverades inte (men förhöjd beredskap, ”min-
produktion” för att kunna börja producera vid behov). 
Produktionsdelen av effektreserven har ej aktiverats sedan vintern 
2012/2013. 



Vintern 2017/2018 
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>  Elförbrukningen påverkas 
av temperaturen 

>  SE3 dominerar förbrukningen 



Installerad effekt 
>  Oskarshamn 1 stängdes juni 2017 (knappt 500 MW) 

>  Totalt producerades drygt 159 TWh el i Sverige under 2017, 
vilket är 5 % mer jämfört med 2016. 



Handelskapacitet 
>  Överföringskapacitet mellan elområden  

(nationellt och internationellt) 

>  Överföring är centralt för att klara svåra driftsituationer 

>  Mot Norge och norra Finland mest AC, annars i huvudsak HVDC 
(lägre tillgänglighet) 
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POWER BALANCE 2017-2018 

För hela vintern, 
källa: SVK 

Prognos gjord för ”tioårsvinter” 



Kraftbalansen 28 feb 2018 kl. 08-09 
 Produktion inom landet 25 600 

-  Vattenkraft 12 400 
-  Kärnkraft 8 600 
-  Vindkraft 2 500 
-  Övrig värmekraft 2 100 
Import (NO och DK) 4 200 
Export (ffa FI) - 3 100 

Summa (förbrukning) 26 700 

>  1100 MW ”underskott” à Nettoimport 

>  NB: Handel/elutbyte sker mellan elområden – elmarknaden 
frikopplad från nationella gränser 



Kommande vinter (prognos) 



Prognos för tillgänglig effekt (MW) per produktionsslag 
och elområde vid topplasttimmen vintern 2018/2019 
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(kraftvärme: 90 % tillgänglig, 85 % av tekniskt optimalt (driftförutsättningar och bränsletyp) 

 
 
 



Kraftbalansprognos vintern 2018/2019 
 

>  Nytt underlag och nya antaganden för årets rapport medför 
sämre effektbalans 

>  Effektreservens produktionsdel ingår  
men ej störningsreserven 



Kraftbalansen på kort och lång sikt 
>  Avveckling av Oskarshamn 1 (2017), Ringhals 2 (2019) och 

Ringhals 1 (2020) à 2 250 MW försvinner. Medför försämrad 
energi- och effektbalans för Sverige. 

>  Avvekling av kraftvärme kommer att negativt påverka 
effektbalansen 

>  Ny produktion i Norden blir sannolikt mest vindkraft, samt Olkiluoto 
block 3 (1600 MW, tidigast start maj 2019) 

>  Långsiktiga analyser illustrerar behovet av: 
 
- Tillkommande flexibel elproduktion 
- Användarflexibilitet (både industri och konsument) 
- Fortsatt och ev. utökad elhandel (nationell och internationell). 
(nätförstärkningar kan behövas) 



Kraftbalansen på kort och lång sikt 
>  Prognos för effektbalans de kommande fem vintrarna: 

Ökande effektbrist under topplasttimmen 



Kraftbalansen på kort och lång sikt 
>  Svenska Kraftnät ansvarar ej för att ny produktion byggs i 

Sverige men vår slutsats: ökad risk för effektbrist föreligger 

>  Tillkommande vindkraft: ”ger energi men ej planerbar effekt” 



Kraftbalansen på kort och lång sikt 
>  Simulerat årsmedelpris i de svenska elområdena: Nedlagd 

kärnkraft, stigande pris på bränsle och utsläppsrätter 
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Frågor? 



Antaganden tillgänglig effekt 

>  Vattenkraft: 13 400 MW tillgängligt 

>  Kärnkraft: 90 % tillgänglighet 

>  Vindkraft: 9 % tillgänglighet 

>  Kraftvärme: Öresundsverket i malpåse, övriga anläggningar 90 % 
tillgänglighet och verkningsgrad på 85 % 

>  Kondenskraft: Stenungsund 3 och 4 i malpåse, övriga anläggningar 90 % 
tillgänglighet 

>  Gasturbiner: Störningsreserven ej inräknad, övriga anläggningar 
tillgänglighet på 90 % 

>  Solkraft: 0 % tillgänglighet 


