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Svensk elförsörjning är klimatneutral
sedan 2011
– Minskar utsläppen för Nordeuropeisk elproduktion med 5-10 Mton koldioxid per år
Det svenska elsystemet är en
integrerad del av det europeiska.
Det betonar även Energiöverenskommelsen. När vi utvärderar
elförsörjningens klimatpåverkan
bör vi därför ha ett europeiskt
perspektiv. Då kan vi konstatera
att vår elförsörjning sedan 2011
kan betraktas som klimatneutral
och att den därefter har minskat
utsläppen av koldioxid i Europa.
Den 10 juni 2016 slöts den svenska ramöverenskommelsen om energipoli ken.
I den ly s den svenska elsektorn fram
som central för energiomställningen, såväl för Sverige som för våra grannländer:
• ”Energipoli ken tar sin utgångspunkt
i a Sverige är tä sammankopplat
med sina grannländer i norra Europa
och sy ar ll a hi a gemensamma
lösningar på utmaningar på den
gemensamma elmarknaden.”
• ”Den förnybara energin ska fortsä a
a byggas ut. Sverige har fantas ska
förutsä ningar för förnybar elprodukon och det är rimligt a Sverige är
ne oexportör av elektricitet även på
sikt.”
Sam digt har EU nu sa upp en vision
om a Europa skall bli den första klimatneutrala regionen i världen:
• ”On 28 November 2018, the European
Commission presented its strategic
long-term vision for a prosperous, modern, compe ve and climate-neutral
economy by 2050.”

Eurelectric har också tydliggjort sin
vision om e klimatneutralt elsystem i
Europa ll 2050.
• ”It is possible to fully decarbonise the
power sector well before 2050 in a
cost-eﬀec ve way.”
• “Achieving a carbon-neutral electricity
mix in Europe well before mid-century”
När den svenska elförsörjningen skall utvärderas u från e klimatperspek v är
det därför rimligt a se den som en del
av det europeiska elsystemet, och bedöma dess klimatpåverkan u från vilken
roll den spelar i det. Ne okoldioxidutsläppen från den svenska elförsörjningen
är nega va sedan 2011 Svensk elprodukon har all d ha mycket låga koldioxidutsläpp, jämfört med de allra ﬂesta
länder i Europa. Endast några få länder,
med våra grannländer Norge och Island i
spetsen, har varit på vår låga utsläppsnivå eller något lägre.
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Det har sam digt inneburit a , när vår
elanvändning övers git vår egen elproduk on, har vi o a behövt importera el
som ll viss del producerats med fossilbränsleeldade kra verk på kon nenten.
Då har vår elanvändning även orsakat
koldioxidutsläpp från dessa kra verk.
När vi bedömer vår svenska elförsörjning
u från e europeiskt klimatperspek v,
inkluderar vi därför både de utsläpp
som vår egen produk on ger upphov ll
och utsläppen från de kra verk som vi
importerar el ifrån.
Sam digt måste vi då också inkludera
den utsläppsminskning som vår egen
export av koldioxidsnål el från förnybart och kärnkra ger upphov ll i våra
grannländer. Vår export leder ju ll a
grannländerna kan minska sin produkon, bland annat i sina fossilbränsleeldade kra verk. Denna utsläppsminskning
skall då llgodoräknas svensk elförsörjning i den ne obedömning vi gör här.

I ﬁguren ll höger redovisar vi de samlade ne outsläppen av
koldioxid som den svenska elförsörjningen varit upphov ll
under de senaste cirka 20 åren. Figuren visar resultat av en
systemstudie, där vi inte bara inkluderat skorstensutsläppen
utan även utsläppen från byggande och underhåll av kra verken, bränslehanteringen samt undvikna utsläpp.

Men år 2011 sker e trendbro på ﬂera sä . Kärnkra ens
llgänglighet höjs markant sam digt som vindkra sinvesteringarna börjar skjuta fart. De a innebär a Sverige både kunnat
minska den egna fossilbränsleeldade elproduk onen och öka
exporten av ”renare” el ll våra grannländer. När vi sedan också
får rik gt våta år med stor llrinning ll va enkra en, såsom
2012 och 2015, når vår ne oexport cirka 20 TWh per år.
Sammantaget innebär de a a vi från och med år 2011 ha
nega va koldioxidutsläpp i vår ne obedömning. Idag minskar därmed utsläppen från Nordeuropeisk elproduk on med
5-10 Mton CO . Inget tyder heller på a storleken på denna
minskning har ändrats e er 2016, som är det senaste året
med llgänglig sta s k från Energimyndigheten (och som vi
utny jat för våra beräkningar).

Tidiga analyser visar på möjligheter till
fortsatt positiv utveckling
Klimatmålen i Sverige och EU siktar på en klimatneutral
ekonomi och klimatneutrala energisystem ll år 2045/2050.
Den poli ska ambi onen är a elsektorn skall kunna utgöra
en motor i denna klimatomställning. Sam digt som elprodukonen i Europa blir alltmer klimatsnål visar de poli ska scenarierna på en ökad elanvändning i ﬂera sektorer, bl.a. inom
industrin och i transportsektorn.
I NEPP har vi inle analysarbetet av en sådan utveckling och
gjort några inledande preliminära modellanalyser. I korta
ordalag pekar dessa analyser på a en omställning ll en
allt större och sam digt allt mer koldioxidsnål elförsörjning
i Europa är möjlig. Analyserna visar också a den svenska
elförsörjningen kan fortsä a a bidra med klimatny a för
övriga Europa, sam digt som vår egen elanvändning kan
llåtas öka med ﬂera otals TWh, och därmed hjälpa ll
med klimatomställningen i andra sektorer. Analyserna visar
också a utsläppen från våra egna kra verk successivt kommer a fortsä a a minska, från en redan låg nivå, och kan
ligga under noll år 2045/2050. Det förutsä er dock a CCS
installeras på ﬂera av våra biobränsleeldade kra värmeverk
och mo rycks anläggningar i fram den.
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FIGUR 1: Netto koldioxidutsläpp från svensk elförsörjning, då både
utsläppen från vår egen produktion och utsläppseffekterna av vår
elimport och elexport inkluderats. Nettot är beräknat utifrån en
systemstudie med konsekvensperspektiv, som fångar alla viktiga
parametrar.

Kort om modellberäkningarna och några centrala
resultat för el
NEPP hanterar hela det Nordeuropeiska el- och energisystemet
och utny jar e ﬂertal energisystem- och kra marknadsmodeller för analyserna av det beﬁntliga och fram da el- och energisystemet. För beräkningen av utsläppskonsekvenserna i våra
grannländer av vår egen import och export har vi utny jat två
modeller, nämligen Profus TIMES NORDIC modell och Chalmers EPOD-modell.
Modellresultaten visar a en importerad TWh el ll Sverige i
genomsni under perioden 1995-2016 producerats ll 70-80%
av fossilbränslebaserade kra verk och ll 20-30% i kra verk
utan koldioxidutsläpp, bl.a. beroende på årsproﬁl m.m. På
motsvarande sä ersä er vår elexport en elproduk on i våra
grannländer med motsvarande produk onsmix.
Vår beräkning av ne outsläppen från elförsörjningen inkluderar
alltså både de utsläpp som vår egen produk on ger upphov ll
och utsläppskonsekvenserna av vår import och export. I ﬁguren
har de koldioxidutsläpp (beräknade som LCA-värden) som vår
egen elproduk on ger upphov ll ritats in som en streckad
linje. Vi kan konstatera a även de utsläppen minskat sedan
1995 och idag är på en mycket låg nivå se i en interna onell
jämförelse. De ligger på cirka 15 kg CO2ekv/MWh.
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År 2010 var e kallt år med rela vt hög elförbrukning,
sam digt som vår kärnkra s llgänglighet var förhållandevis
låg. Vi utny jade därför våra fossilbränsleeldade kra verk
ovanligt mycket, sam digt som vi hade en ne oimport. Kärnkra ens llgänglighet var låg även år 2009, och vi ﬁck därför
importera mer än vad vi exporterade. Båda dessa år ger därför posi va ne outsläpp på drygt 5 Mton i vår beräkning.
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Minskar utsläppen från Nordeuropeisk
elproduktion med 5-10 Mton CO₂ /år

10

Mton CO2

Figuren visar e tydligt ski e år 2011, då svensk elförsörjning
på allvar blev klimatneutral, och dessutom ha nega va
utsläpp på i genomsni 5-10 Mton per år sedan dess.
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