
NEPP:s två huvudscenarier
– Scenariobeskrivningar och beräkningsresultat

I denna etapp av NEPP, har vi 
– i enlighet med styrgruppens 
uttryckliga önskemål – valt att 
arbeta med (bara) två huvud- 
scenarier, men därutöver ge-
nomföra en mycket omfattande 
känslighetsanalys för många av 
de parametrar som är centrala 
för energisystemets utveckling.

E   energiintensitetsmål ger större 
möjligheter  ll måluppfyllelse än e   
mer tradi  onellt energiminskningsmål 
e  ersom man (för a   nå målet) både 
kan utny  ja åtgärder som s  mulerar 
ekonomin och åtgärder som minskar 
energianvändningen. Därigenom ger 
intensitetsmålet också större ”frihets-
grader” för energisystemets utveck-
ling. Det är posi  vt och helt rä   enligt 
många.

Sy  et med de två huvudscenarierna 
är a   spegla e   antal vik  ga trender i 
omvärldsutvecklingen mot 2050 med 
europeisk energi- och klimatpoli  k samt 
teknikutveckling som nyckelfaktorer. 
Våra två huvudscenarier utgör en vidare-
utveckling av de fyra huvudscenarierna 
som defi nierades i NEPP-projektets för-
sta etapp. En utgångspunkt är a   nyckel- 
element i de  digare fyra scenarierna 
även återfi nns i de två nya scenarierna.     

Scenarierna
Green Policy-scenariot
”Green Policy” karaktäriseras framförallt 
av en fortsa   och accelererad satsning 
på förnybar energi inom EU genom olika 
na  onella och gemensamma stödsys-

tem. Även utanför EU antar vi i de  a 
scenario a   utbyggnaden av förnybart är 
rela  vt kra  full, inte minst  ll följd av en 
hög takt i den tekniska utvecklingen för 
olika förnybara energislag. Det senare 
gynnar naturligtvis också den kra  fulla 
expansionen inom EU. Vi antar därmed 
a   förnybarhetsmål av olika slag blir det 
dominerande inslaget i den europeiska 
energi- och klimatpoli  ken. Målet för 
EU som helhet är formulerat mycket 
ambi  öst, närmare 100% förnybart på 
lång sikt. Vi antar a   omställningen går 
fortast inom elproduk  onen medan ex-
empelvis industri- och transportsektorn 
tar längre  d på sig. De  a starka fokus 
på förnybar energi gör a   handelssys-
temet för utsläppsrä  er har en mycket 
svag styrning under hela perioden fram 
mot 2050. 

I de  a scenario antas a   man globalt 
inte kommer överens om en samordnad 
och kra  full klimatpoli  k, det vill säga 
de na  onella åtaganden som gjordes i 
samband med COP21 i Paris 2015 och 
det fortsa  a klimatarbetet, bl.a. i Polen 
nu senast, förverkligas inte. Det gör a   
e  erfrågan på fossila bränslen for  a-
rande antas vara hög på många håll i 
världen, även om den snabba utveck-
lingen för förnybar energi leder  ll en 
dämpning i e  erfrågan. Dessutom antar 
vi i de  a scenario a   utbudssidan för 
de fossila energislagen inte präglas av 
knapphet eller av höga utvinningskost-
nader. Vi antar inte a   OPEC förmår a   
komma överens om mer långtgående 
produk  onsbegränsningar utan man 
väljer snarare a   investera i nya pro-
duk  onskällor, sam  digt som vi antar 
a   ak  viteten på produk  onssidan i 
icke-OPEC länder är hög. Fortsa   teknisk 

utveckling inom icke-konven  onell 
olje- och gasutvinning leder  ll a   sådan 
produk  on är förhållandevis konkur-
renskra  ig. På sikt konkurreras dock de 
fossila energislagen ut av förnybart, i 
synnerhet inom EU, främst  ll följd av 
subven  onering och snabb teknikut-
veckling för de förnybara alterna  ven.

Sammantaget präglas alltså de  a 
scenario av låga energipriser  ll följd av 
hög teknikutveckling för förnybar energi, 
omfa  ande stöd  ll förnybar energi och 
god  llgång  ll fossila bränslen. 

Climate Market-scenariot
”Climate Market” tar sin utgångspunkt i 
EUs energi- och klimatpaket för 2020 och 
för 2030, vilket leder  ll en minskning av 
växthusgasutsläppen med 20% res-
pek  ve 40% jämfört med referensåret 
1990. Det innebär en mix av framförallt 
tre dominerande poli  ska mål: minska 
utsläppen av växthusgasutsläpp, öka an-
delen förnybar energi (>30%  ll och med 
2030) och öka energieff ek  viseringen 
(>30%  ll och med 2030 rela  vt en refe-
rensframskrivning för samma år). E  er 
2030 antar vi a   den poli  ska tyngd-
punkten framförallt förskjuts i riktning 
mot a   minska växthusgasutsläppen. Vi 
antar a   den långsik  ga målsä  ningen 
– eller visionen – med en klimatneutral 
ekonomi år 2050 uppfylls (jämför ”A Cle-
an Planet for all - A European strategic 
long-term vision 2050”). Därmed ges 
utsläppsrä  shandeln för CO  en huvud-
roll i omställningen av energisystemet, 
vilket på längre sikt leder  ll klart högre 
utsläppsrä  spriser än idag. Vid sidan 
om förnybar energi och energieff ek  vi-
seringar antas även CCS och kärnkra   
spela vik  ga roller, energislag som också 
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ingår i EU:s långsiktsscenarier. Resurshushållning, material- 
återvinning och avfallspreven  on är y  erligare nyckelord för 
a   beskriva de  a scenario. Även i omvärlden utanför EU görs 
tydliga ansträngningar för a   dämpa, och på sikt reducera, de 
globala utsläppen i enlighet med u  ästelserna vid (och e  er) 
klimatmötet COP21 i Paris.

Vi antar a   fossilbränslepriserna i utgångsläget s  ger i enlighet 
med IEAs långsik  ga prognoser men a   de planar ut och 
återigen minskar något (i synnerhet kol) e  er 2040  ll följd 
av minskad e  erfrågan på grund av mycket höga priser på 
utsläppsrä  er. 

Beräkningsresultat
Nedan beskriver vi några centrala resultat från våra modell-
analyser av huvudscenarierna med vår Timesmodell.

Elenergiproduktionen i Sverige
Utvecklingen av elproduk  onen i Sverige fram  ll 2035 styrs i 
hög grad av Energiöverenskommelsens beslut om det utökade 
elcer  fi katsystemet med 18 TWh ny förnybar elproduk  on 
mellan 2020 och 2030. Vindkra   kommer a   svara för en över- 
vägande del av denna nya förnybara elproduk  on; så även i 
våra huvudscenarier (se fi gurerna nedan). Utbyggnaden av 
vindkra  en under 2020-talet kan t.o.m. ske snabbare än vad 

Timesanalyserna visar på. Tillsammans med elproduk  onen i 
de sex kärnkra  sreaktorer som drivs vidare e  er 2020 – och 
övrig kra  produk  on, främst va  enkra   och biobränsleeldad 
kra   – kommer vår elproduk  on fram  ll 2035 a   ge e   allt 
större produk  onsöversko  . 

E  er år 2035 avstannar ökningen i vår svenska elproduk  on, 
med lite olika takt i de båda scenarierna, som en följd av 
avveckling av kärnkra  sreaktorer (kopplat  ll livslängden). 
Sam  digt visar våra modellanalyser på e   successivt högre el-
pris under perioden 2030-2045, främst i Climate Market, vilket 
då mo  verar a   vi fortsä  er a   investera i ny produk  on och 
därmed också fortsä  er a   producera e   årligt elöversko   
även (långt) e  er 2035. 

I scenariot ”Green Policy” kommer den svenska elproduk  o-
nen a   vara helt förnybar år 2045. I scenariot ”Climate Mar-
ket”, där elprisökningen blir större (se fi gurerna) som en följd 
av snabbt s  gande CO -priser, görs däremot reinvesteringar 
i en del av kärnkra  en och denna drivs vidare även år 2045 
och däre  er. Då summan av den svenska vind- och solkra  en 
är ungefär densamma i de båda huvudscenarierna, innebär 
de  a a   ne  oexporten från Sverige är ännu större i ”Climate 
Market”.
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Figur 1: Timesresultat: Elproduktion i Sverige i våra två huvudscenarier, ”Green Policy” (till vänster) och ”Climate Market” (till höger).

I Energiöverenskommelsen är ambi  onen a   Sverige skall 
fortsä  a vara en ne  oexportör av elenergi tydligt u  alad. Så 
är, vilket fi gurerna ovan visar, också fallet i våra huvudscena-
rier med ne  oexport under hela den studerade perioden. 
Lägst ne  oexport har vi i slutet av den studerade perioden i 
”Green Policy”, där ne  oexporten är drygt 10 TWh.

Eleff ektbehovet i Sverige
Som framgår ovan ger den svenska elproduk  onen e   över-
sko   av elenergi under hela den studerade perioden, och vi 
har en ne  oexport av elenergi  ll våra grannländer under alla 

år i båda våra huvudscenarier. Däremot visar båda huvudsce-
narierna på e   undersko   av eleff ekt under de närmaste 
10-15 åren. De  a undersko   kan komma a   uppträda under 
rela  vt många av årets  mmar, och då främst naturligtvis 
under vintern, men även  ll viss del under andra års  der. Vid 
en topplastsitua  on (enligt ”  oårsvinterkriteriet”) kommer 
vi a   få lita  ll import i båda våra huvudscenarier på upp  ll 
3 GW för modellåren 2020-2025, räknat på  mbasis. Vik  ga 
bidrag kan också komma från e  erfrågeanpassning och 
lagring av el i t.ex. ba  erier. Orsaken är a   vi stänger de äldre 
kärnkra  verken senast 2020/2021 (och har då endast de sex 



yngre reaktorerna kvar) och nyinvesteringar i ny produk  ons-
kapacitet (bl.a. gasturbiner) inleds inte – i modellanalyserna 
– förrän modellåret 2025. 

I våra huvudscenarier väljer Timesmodellen två olika stra-
tegier för den reglerbara toppeff ekten i Sverige, vilka också 
delvis används parallellt:
• A   lita  ll (viss) import för toppeff ekten: I det mycket 

korta perspek  vet, för modellåret 2020, är möjligheten  ll 
nyinvesteringar mycket små. Vi blir därför hänvisade  ll 
a   lita  ll import av eff ekt, för a   även klara en eventuell 
topplastsitua  on (motsvarande  oårsvintern). Även för 
modellåren 2025-2035 väljer Times a   –  ll en mindre del 
– lita  ll importen för a   klara eventuellt topplastbehov.

• A   investera i ny planerbar kapacitet i Sverige, för a   
säkra upp a   vi har kapacitet den kallaste  mmen motsva-
rande det ovan iden  fi erade toppeff ektbehovet. Denna 
kapacitet är  ll stor del gasturbiner, dvs. av typen ”billig i 
investering och dyr i dri  ”. 

Figuren nedan visar u  allet av Times-modelleringen för 
”Green Policy”, och visar den  llgängliga reglerbara eff ekten i 
Sverige, både den nya (rödstreckad) och den existerande och 
kvarvarande. Av fi guren kan vi alltså konstatera a   Timesmo-
dellen väljer a   utny  ja båda strategierna sam  digt under 
modellåren 2025-2035, dvs. dels bygga ny kapacitet i Sverige 
och dels importera då det fi nns ledig kapacitet i produk  on 
utanför Sverige – samt plats på överföringskablarna – för 
a   täcka en mindre mängd av topplastundersko  et med 
importerad kra  . För modellåren 2040 och däre  er väljer 
Times-modellen däremot enbart strategin a   (ny)investera så 
a   vi har produk  onskapacitet fullt ut i Sverige för a   täcka 
undersko  et. Utny  jnings  den för denna nya kra  produk-
 on är dock liten. Under modellåren 2040 och 2045 är den 

i genomsni   50-100  mmar för den nybyggda kapaciteten, 
och för modellåren dessförinnan bara några  otals  mmar i 
sni  .

Figur 2: Tillgänglig planerbar och reglerbar elproduktionseff ekt i Sverige i scenariot ”Green Policy”, både den nya eff ekt som Timesmodellen 
investerar i (rödstreckad), och den existerande och kvarvarande. Eff ektunderskottet under perioden 2020-2035 täcks av import, enligt 
Timesresultatet. Toppeff ektbehovet enligt ”tioårsvinterkriteriet” är angivit som en streckad linje.
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Nordisk och Nordeuropeisk elproduktion
Alla våra modellanalyser i NEPP hanterar hela Nordeuropas 
elsystem, och op  merar dess utveckling för alla länder sam-
lat. Det innebär a   modellresultaten också inkluderar alla 
de samordningsvinster som e   gemensamt Nordeuropeiskt 
elsystem och elmarknad har möjlighet  ll. Nedan redovisar 
vi utvecklingen av det nordiska elsystemet. (Vi hänvisar  ll 
NEPP-rapporten ”Två NEPP-scenarier” som fi nns på www.
nepp.se, för resulta  igurer över Nordeuropas elproduk  on i 
våra huvudscenarier.)

Va  enkra  sproduk  onen i Norden växer långsamt, med cirka 
5 TWh  ll 2030 och 10 TWh  ll 2050 i båda huvudscenarierna. 
Kärnkra  en i Sverige avvecklas helt i ”Green Policy” e  er 
60 års dri  , medan de nya fi nska verken är kvar däre  er. I 
”Climate Market” sker reinvesteringar i den svenska kärnkraf-
ten. Den kol- och naturgaseldade kra  produk  onen i Norden 
ersä  s successivt under den studerade perioden. Biobräns-
leeldad elproduk  on i kra  värme och mo  ryck ökar, även 
om ökningen är rela  vt må  lig p.g.a. a   det värmeunderlag i 
 ärrvärme och industri som fi nns kvar a   utny  ja är begrän-

www.nepp.se
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Figur 3: Timesresultat: Elproduktion i Norden i våra två huvudscenarier, ”Green Policy” (till vänster) och ”Climate Market” (till höger). 

sat. Vindkra  en ökar kra  igt och, mot slutet av perioden, 
utgör (säkerligen) även solkra   en tydlig del av den nordiska 
produk  onen i båda huvudscenarierna.

Den allra tydligaste skillnaden mellan de båda scenarierna 
är a   Norden blir en mycket större ne  oexportör av elenergi 

i ”Climate Market”, dvs. när fokus är på klimatmålet och när 
CO -priserna (och elpriserna) s  ger snabbare. Under hela 
perioden 2025-2045 har vi då en ne  oexport på 50-100 TWh 
från Norden  ll övriga Europa.

Vidgar vi den geografi ska regionen  ll a   även omfa  ar 
övriga Östersjöländer, dvs. Tyskland, Polen och de Bal  ska 
länderna, är – vilket är a   notera – den befi ntliga elproduk-
 onsmixen mycket mer fossilbränsleberoende. Utvecklingen 

i våra huvudscenarier går dock även här mot en snabbt väx-
ande förnybar andel, från en cirka 45%-ig fossilbränsleandel 
idag  ll cirka 30% kring år 2040, sam  digt som elanvänd-
ningen antas ha en betydande ökning.

Förnybar elproduk  on byggs ut rejält tack vare stödsyste-
men i ”Green Policy” och de allt högre priserna på utsläpps-
rä  er i Climate Market. Sam  digt fasas fossilbränslebaserad 
elproduk  on ut ur systemet (an  ngen i för  d på grund 
av konkurrensskäl eller på grund av ålder), eller – främst 
i Climate Market – komple  eras med CCS (eller byts mot 
CCS-integrerade verk). De höga elpriserna på längre sikt 
i Climate Market mo  verar också vissa nyinvesteringar i 
kärnkra  .

Elprisutveckling
Våra Times-analyser visar a   systempriserna på el s  ger 
mer i Climate Market än i Green Policy, som en följd av de 
antaganden vi gjort om allt högre CO -priser i det scenariot. 
Elpriserna s  ger även i Green Policy, men i långsammare 
takt. Timesmodellens resultat visar på systempriser för peri-
oden 2030/35-2050 på mellan 400-600 SEK/MWh i Nord-

europa, medan priserna i Climate Market hamnar på 600-
800 SEK/MWh, med högst prisnivåer i länderna på Kon  -
nenten. De  a ska dock inte tolkas som a   elförsörjningen 
totalt se   är billigare i scenariot Green Policy e  ersom vi 
där antagit a   styrmedel trycker in den förnybara elproduk-
 onen och a   investeringarna därmed inte slår igenom i 

elpriserna. 

Sveriges elhandel med omvärlden
I bägge scenarierna förblir Sverige en stor ne  oexportör 
fram  ll 2035, i storleksordning 15-40 TWh beroende på år. 
Utvecklingen däre  er skiljer sig mer markant mellan scena- 
rierna. De höga elpriserna samt de mycket höga produk-
 onskostnaderna för den fossilbränslebaserade elproduk  o-

nen som fi nns kvar på Kon  nenten gör a   exportöversko  et 
för Sveriges del kvarstår även e  er 2035 i ”Climate Policy”. 
När det gäller ”Green Policy” så medför de väsentligt lägre 
CO -priserna även e  er 2035 a   fossilbränslebaserad elpro-
duk  on från Kon  nenten kommer a   importeras  ll Sverige 
under vissa  dsperioder när kärnkra  en fasas ut. Trots det 
förblir vi en ne  oexportör, men med en mindre volym. 

Överföringskapaciteterna byggs ut från och  ll Sverige 
med omkring 3 GW  ll och med 2040 (jämfört med dagens 
omkring 10 GW). Det är huvudsakligen överföringarna  ll 
Kon  nenten som förstärks. 
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