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Global elproduktionsutveckling 2012-2050
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Source: Bloomberg New Energy Finance outlook 2019



PROGNOS 2020

Produktion: 30 TWh
vindkraft

Antal: cirka 5 300 
vindkraftverk

UPPSKATTNING 
2030

Produktion: 60 TWh
vindkraft

Antal: cirka 5300 
vindkraftverk

UPPSKATTNING 
2040

Produktion: 90 TWh
vindkraft

Antal:  2 000-4 000 
vindkraftverk



Bild: SJ

ÖVER 72 MILJARDER I 
VINDKRAFTSINVESTERINGAR 

Fastighetskatt (0,67 öre/kWh) 150 milj SEK/år
Energiskatt (33,1 öre/kWh) 7, 4 miljarder SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation (78/inv miljard) 5 659 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift (4 vkv/vk-tekniker, 25 år) 10 941 årsarbeten
Elcertifikatkostnad (12 öre/kWh) 2,7 miljarder SEK/år
Sänkt elpris (140 TWh) 9, 4 miljarder SEK/år

 SEDAN ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 

FÖRUTOM KLIMATNYTTA…



VARFÖR SKA VI BYGGA 
VINDKRAFT?

Sverige har långsiktig 
energipolitik och goda 
grundförutsättningar.  

Vindkraften ger 
arbetstillfällen och låter 
hela Sverige leva.

Vindkraften håller elpriset 
nere – bra för konsument, 
konkurrenskraft och lockar 
till nya företag till Sverige

Vindkraften kan ersätta 
kolkraft i våra grannländer 
genom elexport och 
elektrifiering av 
transporter och industrin 
här hemma.
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3 vanliga frågor…

Bild: Vattenfall

Kan man lita på vindkraften? Var ska vi få elen 
ifrån när det inte blåser?

Sverige är väl rustat för ett helt förnybart elsystem, 
inte minst tack vare all vår vattenkraft som kan 
användas och växelverka med vind när det inte 
blåser. Men utvecklingen går också snabbt när det 
gäller nya tekniska lösningar och nya tjänster som 
kommer att hjälpa till, som till exempel lagring av el 
och flexiblare användning ute hos konsumenterna. 



3 frågor…

Riskerar vi elbrist om vi inte har kärnkraft?

Sverige riskerar inte brist på el. Utbyggnaden av 
ny vindkraft kompenserar mer än väl för den 
minskande kärnkraftsproduktionen. Bara den 
vindkraften som byggs ut de kommande fyra 
åren ger dubbelt så mycket el som den som 
försvinner när Ringhals 1 och 2 nu stängs. Så vi 
kommer att fortsätta att ha gott om el. 



Tre frågor…

Det råder akut elbrist på flera håll i landet – kan 
vi då verkligen lägga ner kärnkraften?

Det stämmer att det är stora problem framför 
allt runt de större städerna. Men det beror inte 
på att vi har ont om el, tvärtom har vi ett stort 
överskott av el. Problemet är att elnäten inte 
alltid räcker till för att få fram elen dit den 
behövs, och det måste nu ges högsta prioritet av 
regeringen. 
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