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Det är dags att komma ut… 
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Unipers marknader 
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Uniper verkar på 
energimarknaderna  
från Amerika till Asien. 
 
De viktigaste marknaderna är 
Tyskland, Storbritannien, 
Sverige, Frankrike, Benelux-
länderna och Ryssland. 
 
Huvudkontoret ligger i 
Düsseldorf, Tyskland.  
 
Nordenkontoret ligger i Malmö. 
 
Verksamhet och anläggningar i 
hela landet. 

40 
GW installerad effekt 

14 
tusen medarbetare 



I Sverige driver Uniper storskalig 
vatten- och kärnkraft. 
 
Koldioxidfri produktion som bidrar 
till konkurrenskraft, jobb och välfärd 
 
Även en stor del av landets effekt- 
och störningsreserv. 
 
 

Storskalig produktion och strategiska reserver 



Ett starkt energisystem även en 
förutsättning för: 
 Industrialisering 4.0 
 Digitaliseringen av samhället 
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…och kan göra oss ännu  
starkare 

Ett starkt energisystem förutsättning för 
basindustrin 
 Sysselsätter 400 000 personer 
 Står för 30 procent (277 mdr) av svensk export 

Energisystemet har byggt Sverige  
starkt… 



Kärnkraften är stabil 

 Trygg basproduktion 

 Stor kapacitet => mycket energi 

 Hög effekt => stabilitet i nätet 

 Mycket svängmassa => frekvensstyrning 

 

 

 Har även haft oavsedda effekter  

 Ambition att hitta alternativ 

 Politisk cementering oberoende av 

opinionsläge 
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Terminspriser 2010-2016 

Huvudorsaker 
 Dämpad efterfrågan 
 Politiskt driven subventionerad överkapacitet 
 Lågt pris på kol och CO2-utsläpp 

7 

Källa: Sweco, EK 



Det grundläggande problemet – ingen 
produktion är lönsam 
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Total kostnad

22 öre/KWh 
Genomsnittligt 
elspotpris 2016 



Blir det några investeringar? 
 

Effektskatt KAF 

Intjäningstid? Elprisutveckling 



En inte helt onormal vinterdag – 7 jan 2016 

10 



Nordiska kraftbalansen 2015-2016 

 Vintern 2015/2016 
Nordiskt underskott på 
totalt –1 700 MW      
(Bilden inte korrigerad för 
Stenungsund och Karlshamn 1) 

 Norge bygger kablar till 
UK och Tyskland 

 2017 försvinner O1, 2019 
R2 och 2020 R1 – 
ytterligare effekttapp 

 Om ej ICC före 2021, 
resterande kärnkraftverk 
tas ur drift 
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Vad säger FN:s klimatpanel? 

 På klimattoppmötet i Paris 2015 enades världens länder om att begränsa 

uppvärmingen av jorden till 1,5 grader. 

 Med nuvarande utsläppstakt har vi 20 till 30 år på oss. Med en global 

utsläppsminskning på 40 – 70% mellan 2010 och 2050 har vi god chans att 

lyckas. Men då måste också utsläppen därefter var noll! 

 Det fåtal scenarios som har en någorlunda hög sannolikhet att klara 1,5-

gradersmålet karakteriseras av en snabb utbyggnad av ALLA former av 

lågutsläppande energi, d.v.s.  
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Källa: Vattenfall LCA-analys Nordisk produktion 

kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, 

solkraft, bioenergi och fossila 

energikällor med CCS. 
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Värde av elen  
 
ENERGIMYNDIGHETENS PROGNOS 

 
Minskade CO2 utsläpp 
 
År persontrafik utsläpp 

Använd alla 10 anläggningar 682 miljarder kr 681 miljoner ton 
 
63 år 

Använd resterande sex 618 miljarder kr 627 miljoner ton 
 
58 år 

 Enorma ekonomiska och klimatmässiga värden 
 Medger ordnad och optimerad övergång till nytt 

energisystem 
 Garanterar nuvarande energisystems funktion 
 Effekt 
 Nätstabilitet 
 Frekvensstyrning  
 

Enorm samhällsnytta i att använda kärnkraften tiden ut 



Återkommer till balansen 
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Leverans 

Konkurrens-
kraft Miljö/klimat 

Morgondagens energisystem behöver leva upp till motsvarande  
grundkrav som dagens 



Rekommendationer 

 Effektskatten på kärnkraft behöver avlägsnas omgående för att överhuvud 
taget möjliggöra investeringar i oberoende härdkylning. 

 Reglerna för kärnavfallsfonden behöver revideras så att de speglar dagens 
verklighet. 

 Gör en översyn av samtliga produktionsskatter och behovet av 
marknadsmekanismer för att säkra effektförsörjningen och elsystemets behov.  

 Stopp för politiskt drivna nyinvesteringar i elproduktion fram till 2030. 
 Avveckla inte CO2-fri produktion till förmån för annan CO2-fri produktion i 

förtid.  
 Synka övergång med miljömålsberedningens mål om nettonoll CO2-utsläpp till 

2045.  
 Använd de kommande 30 åren för att nyttja befintlig produktionskapacitet till 

fullo och för att skapa en ordnad övergång till morgondagens system. 
 Inför kontrollstation kring 2025 för att utvärdera hur stängningen av O12 och 

R12 påverkat elsystemet och marknaden.  
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TACK! 
 
 


	SKS Tendens��Kärnkraftens stabiliserande egenskaper – hur säkra fortsatt drift?�
	Det är dags att komma ut…
	Unipers marknader
	Storskalig produktion och strategiska reserver
	Energisystemet har byggt Sverige �starkt…
	Kärnkraften är stabil
	Terminspriser 2010-2016
	Det grundläggande problemet – ingen produktion är lönsam
	Blir det några investeringar?�
	En inte helt onormal vinterdag – 7 jan 2016
	Nordiska kraftbalansen 2015-2016
	Vad säger FN:s klimatpanel?
	Enorm samhällsnytta i att använda kärnkraften tiden ut
	Återkommer till balansen
	Rekommendationer
	TACK!��

