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Utgivarens förord 

Efter 1980 års folkomröstning och det därpå följande riksdagsbeslutet är 
på nytt ett avgörande om den svenska kärnkraftens framtid nära före-
stående. Kärnkraftens betydelsefulla roll för elförsörjningen innebär att 
beslutet kan ställa det svenska energisystemet inför mycket betydande 
omställningar på den sedan årsskiftet avreglerade elmarknaden. Samti-
digt kvarstår de av riksdagen fastställda miljöåtagandena om en begräns-
ning av koldioxidutsläppen samt om skyddet för exploatering av de orör-
da älvarna. 

Ett högt energiberoende innebär att lösningen av energifrågan är av 
fundamental betydelse för svenskt näringsliv och ekonomi. Frågans han-
tering blir avgörande för den internationella tilltron till svensk ekono-
misk politik när nu förmågan till budgetsanering vunnit ökad internatio-
nell trovärdighet. Den inhemska politiska debatten i denna ödesfråga 
präglas dock ofta av önsketänkande och utopiska visioner. SNS har där-
för sett det som angeläget att på ett objektivt sätt söka klargöra de faktiska 
valmöjligheterna i svensk energipolitik och analysera de samlade sam-
hällsekonomiska konsekvenserna av olika energipolitiska vägval. På 
grund av frågans politiskt laddade karaktär ansåg vi det som viktigt att 
lägga ansvaret för en sådan studie i händerna på en första rangens forska-
re, som icke tidigare varit engagerad i den svenska energifrågan, och som 
inte heller gjort sig känd som förespråkare av specifika lösningar på ener-
giproblemet. 

Mot denna bakgrund var det med utomordentligt stor tillfredsställelse 
vi mottog beskedet att en av världens ledande naturresurs- och miljöeko-
nomer, professor William D. Nordhaus, Yale University, åtog sig upp-
draget att genomföra SNS-studien. Nordhaus har gjort sig internationellt 
känd genom betydande forskningsinsatser inom bl a makroekonomi och 
produktivitet, och under några år på 1970-talet var han dessutom ledamot 
av den amerikanske presidentens Council of Economic Advisors. På se-
nare år har hans arbete huvudsakligen kretsat kring ekonomiska aspekter 
på växthuseffekten, vilket bl a resulterat i den uppmärksammade boken 
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Managing the Global Commons — the Economics of Climate Change. 
För denna studie har professor Nordhaus i tre omgångar besökt Sverige 
för diskussioner med forskare och beslutsfattare med anknytning till 
energifrågan. Han har under projektets hela löptid stått i kontakt med en 
svensk forskargrupp, bestående av professor Lars Bergman, ekon lic Bo 
Andersson och civ ekon och civ ing Erik Hå&n, samtliga vid Handels-
högskolan i Stockholm, samt forskningsassistenten fil kand Åsa Ahlin 
vid SNS, som särskilt under projektets slutfas burit ett stort ansvar för att i 
tid få fram en korrekt slutversion. Docent Stefan Lundgren, finansdepar-
tementet, ansvarade för projektet under sin tid som forskningsledare vid 
SNS och har därefter samvetsgrant fortsatt att följa det. 

Vid sina besök i Sverige har professor Nordhaus därutöver haft regel-
bundna möten med en referensgrupp av företagsledare från de abonnent-
företag i SNS som genom forskningsbidrag finansierat projektet. De 
medverkande företagen finns namngivna på bokens sista sida. Referens-
gruppens ordförande har varit direktör Carl Johan Åberg, AP-fonden. 
Diskussionerna mellan forskare och praktiker har givit stort utbyte för 
bägge parter, men det har redan från början gjorts klart att studien — som 
alltid inom SNS — genomförts under full akademisk frihet och att för-
fattaren ensam svarar för studiens innehåll. Referensgruppen har på sed-
vanligt sätt tagit ställning till analys och slutsatser i ett separat offentligt 
uttalande. Uttalandet kan erhållas från SNS. 

SNS-studien har genomförts parallellt med det statliga utredningsar-
betet i Energikommissionen. Vissa kontakter med kommissionen har fö-
rekommit, men tanken har varit att SNS-studien med sitt vetenskapliga 
utifrånperspektiv skall utgöra ett oberoende komplement till det statliga 
utredningsbetänkandet. Utifrån ett globalt perspektiv ger Nordhaus en 
samlad bild av en svensk kärnkraftsavvecklings effekter på ekonomi och 
miljö med hänsyn även till hälso- och säkerhetsaspekter. Vår förhopp-
ning är att Nordhaus studie skall kunna höja nivån på den energipolitiska 
debatten i Sverige, och att den skall utgöra ett viktigt beslutsunderlag i de 
ödesmättade avgöranden vårt land nu står inför. 

Stockholm i oktober 1995 

Hans Tson Söderström 
VD i SNS 
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1. Det svenska dilemmat 

För ett halvsekel sedan besökte den svenske ekonomen Gunnar 
Myrdal USA och publicerade sina reflektioner över det amerikans-
ka samhället i An American Dilemma.' Som amerikan har jag nu 
blivit ombedd att ge en utlännings syn på en central ekonomisk, 
politisk och filosofisk debatt som Sverige ställts inför. Detta 
"svenska dilemma" handlar om hur man skall hantera kärnkraften 
och kärnkraftsbeslutens konsekvenser för energiförsörjning, miljö 
och ekonomisk politik. 

Dilemmat uppkommer därför att det nu är dags att ta beslut med 
anledning av 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Kärnkraf-
ten var kontroversiell i Sverige ända sedan den första reaktorn i 
Sverige togs i bruk 1972. Kritikerna koncentrerade sig huvudsak-
ligen på säkerhetsproblemen, och frågan ställdes på sin spets i en 
folkomröstning 1980. Som en följd av dess resultat vidtog den 
svenska riksdagen två åtgärder. För det första beslutade den att ing-
et tillstånd skulle ges till fler kärnkraftsreaktorer. Dessutom beslu-
tades att de befintliga reaktorerna inte skulle få fortsätta driften ef-
ter 2010, ett årtal som antogs sammanfalla med den förväntade 
livstiden för den yngsta reaktorn. 

Mycket har hänt under de 15 år som gått efter folkomröstningen. 
Diskussionerna mattades men tog ny fart efter Tjernobyl-olyckan 
och sopades sedan åter under den politiska mattan. Men under de 
senaste fem åren har det blivit uppenbart att frågan snart måste tas 
upp igen, och det av flera skäl. Även om ett slutdatum år 2010 kan 
tyckas ligga långt fram i tiden är 15 år inte mycket mer än ett ögon-
blick när det gäller att planera storskaliga energisystem. Därtill 

Se Gunnar Myrdal: An American Dilemma: the Negro Problem and 
Modern Democracy. New York, London, Harper & Brothers, 1944. 
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kommer att man med den växande oron för global uppvärmning 
(växthuseffekten) måste ta upp frågan om den effekt en nedlägg-
ning av kärnkraftverken får på koldioxidutsläppen. Sverige har ny-
ligen beslutat avreglera elkraftsindustrin, vilket reser frågor om 
växelverkan mellan kärnkraft och avreglering. Framför allt inses 
allmänt att en planering i ordnade former kräver att frågorna avgörs 
snart så att långsiktiga investeringar inom och utom energisektorn 
kan planeras och genomföras. 

Dilemmat ligger således i frågan vad som skall göras. Bör riks-
dagen fatta beslut om en avveckling av kärnkraftverken i enlighet 
med folkomröstningen 1980? Eller bör de tidigare fattade besluten 
omprövas i ljuset av skiftande prioriteringar och det nya material 
som kommit fram? Vilken vikt bör tillmätas det förhållandet att 
den svenska kärnkraften har varit relativt billig och säker och att ny 
kapacitet förmodligen blir dyrare? Vilka är de ekonomiska för- och 
nackdelarna med en avveckling? Hur förhåller sig Sveriges åta-
ganden att bekämpa en global uppvärmning till en kärnkraftsav-
veckling? Och är en avveckling av kärnkraften en dyrbar lyx, rim-
lig under en period av robust ekonomisk tillväxt och starka stats-
finanser, men en lyx som nu måste omvärderas tillsammans med 
andra viktiga politiska beslut och åtaganden under det senaste 
halvseklet? 

En översikt av studien 
Syftet med denna studie är gå på djupet med de frågor som ingår i 
det svenska kärnkraftsdilemmat. Det är i första hand ekonomin 
som står i fokus, men jag har försökt se till att hänsyn tas också till 
de stora frågorna som rör miljö, hälsa och säkerhet. Den grund-
läggande utgångspunkten för studien är att Sverige bör välja en lös-
ning på energifrågorna på ett sätt som maximerar invånarnas kon-
sumtionsmöjligheter på lång sikt. När detta mål anges bör det un-
derstrykas att termen "konsumtion" bör ges en vid tolkning som 
inkluderar såväl marknadselement som ändamålsenligt värderade 
miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Tillbörlig hänsyn måste också 
tas till internationellt erkända miljömål och ett frihandelssystem 
liksom värdet av stabila regler och äganderätt. 

Inom denna ram granskar studien de ekonomiska för- och nack- 
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delar som olika alternativ på energiområdet medför. Det förefaller 
sannolikt att efterfrågan på elkraft ökar under kommande år, varför 
en successiv avveckling av kärnkraften nödvändiggör att man fin-
ner en annan kraftkälla som kan ersätta den, i första hand genom 
inhemsk produktion även om import av elkraft också kan vara möj-
lig. Ett antal frågor rör de ekonomiska effekterna av att kärnkraften 
ersätts med det näst bästa alternativet. Vilka blir effekterna på den 
reala nationalinkomsten? Vilka blir effekterna på hälsotillståndet 
och miljön i Sverige om kärnkraften ersätts med kol, olja, naturgas 
eller förnybara källor? Vilka blir effekterna på elpriserna under 
skilda betingelser? Kommer de att bli inflationsdrivande, och kom-
mer högre priser att skada svensk konkurrenskraft på världsmark-
naden? Dessa frågor tas upp här nedan. 

En annan grupp av frågor rör växelverkan mellan kärnkrafts-
dilemmat och den föreslagna avregleringen av elkraftsindustrin i 
Sverige och kanske, i ett bredare perspektiv, Europa. Vad händer 
med elpriserna vid en avreglering? Kommer kärnkraften att bli 
mer eller mindre konkurrenskraftig i en avreglerad miljö? Kommer 
kärnkraftverken att bli "olönsamma tillgångar" i Sverige på det 
sätt som skett i Storbritannien och sannolikt kommer att ske i 
USA? Är en successiv avveckling av kärnkraften mer eller mindre 
kostsam i en avreglerad miljö? 

Innan vi kastar oss in i studien är det på sin plats att nämna något 
om de metoder som använts. Studien bygger delvis på matematiska 
och statistiska modeller av det svenska energisystemet. För ett så-
dant tillvägagångssätt krävs ingen avbön. Det finns helt enkelt ing-
en möjlighet att systematiskt granska samverkan mellan de många 
krafter som växelverkar i ekonomin och energisystemet utan hjälp 
av sådana analytiska och numeriska modeller som används här. 
Samtidigt skall jag emellertid försöka förklara analysens logik och 
modellernas brister så att läsaren kan bedöma vilka resultat som 
kan anses vara tillförlitliga och vilka som är mer hypotetiska. När 
det kommer till kritan är det naturligtvis så att beslut om hur man 
skall gå till väga måste fattas av människor på grundval av mänsk-
liga värderingar och bedömningar av sannolika framtida utfall. 
Men det är mer troligt att utfallen blir tillfredsställande om bedöm-
ningarna grundas på väl underbyggd information i stället för diffu-
sa och motstridiga föreställningar. 
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2. Det svenska energisystemet 

I det här kapitlet skall vi utforska det svenska energisystemets bak-
grund. Till att börja med granskas energianvändningens historiska 
ursprung, varvid vi koncentrerar oss främst på elkraften, kartlägger 
efterfrågeökningen och beskriver de viktigaste energikällorna. Vi 
jämför sedan det svenska energisystemet med dess motsvarigheter 
i andra stora industriländer, ser på energi- och elutvecklingen i för-
hållande till BNP, och jämför de svenska elpriserna och det svens-
ka elproduktionssystemet med andra länders. 

Elkraftsindustrin i Sverige började med kraftverk för stadsbe-
lysning på 1870-talet och använde till en början olja och kol som 
bränsle, men det dröjde inte länge förrän man började utnyttja vat-
tenkraft.2  Industrin började anta sin nuvarande organisatoriska 
form när det statliga Vattenfall skapades 1909. Vattenkraften visa-
de sig vara en billig kraftkälla, speciellt som Vattenfall kunde låna 
till investeringarna till den låga statsobligationsräntan, och vat-
tenkraften dominerade utbudet fram till 1960-talet. 

En annan egenskap hos det svenska systemet är den geografiska 
separationen av produktion och konsumtion för en stor del av el-
kraftsutbudet. Då en stor del av vattenkraftsproduktionen sker i 
norr och efterfrågan är störst i landets södra delar var det viktigt att 
bygga ett effektivt transmissionsnät för överföring över långa av-
stånd. Ansvaret för planeringen och driften av det nationella el-
kraftnätet bars från och med 1946 till stor del av det statsägda Vat- 

2 Denna historiska resuméär baserad på Lennart Hjalmarsson, "From 
Club Regulation to Market Competition in the Scandinavian Electricity 
Supply Industry", Memorandum, Nat. ekon. inst. Göteborgs universitet, 
1993. Även i Richard Gilbert och Edward Kahn, International Compari-
sons of Electricity Regulation, under utgivn. 
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tenfall. De olika företagen samordnades i en informell "klubb" i 
stället för att underkastas en formell reglering av det slag som kan 
ses i länder som USA. Sverige har i dag en diversifierad elkraftsin-
dustri med ett stort antal producenter och distributörer, men till 
största delen fungerar den som ett vertikalt integrerat monopol. 

Vilka de stora elkraftsproducenterna är framgår av tabell 2.1. 

Tabell 2.1. Sveriges elkraftsproducenter 1994 (TWh) 

Företag Total produktion Kärnkraft 

Vattenfall 72,9 42,9 
Sydkraft 25,7 15,5 
Gullspång 8,4 4,0 
Stockholm Energi 9,6 5,1 
Stora Kraft 5,5 1,7 
Övriga 15,6 1,0 

Totalt 137,7 70,2 
Obs.: En TWh (terrawatt-timme) är en miljard kWh (kilowatt-timmar). 
Källa: Svenska Kraftverksföreningen. 

Ett slående drag i det svenska energisystemet är den starka kon-
centrationen. Den största producenten, Vattenfall, svarar för mer än 
halva produktionen, och de fyra största har nära 85 procent av 
marknaden. Detta förhållande är av stor betydelse för marknads-
strukturen efter en avreglering. Fram till 1992 var Vattenfall ett 
statligt verk under industridepartementet, men detta år förvandla-
des det till ett av staten helägt bolag, Vattenfall AB, som skall dri-
vas kommersiellt. En privatisering av Vattenfall har diskuterats 
men uppskjutits tills vidare. 

En annan viktig reform år 1992 var att driften av stamnätet skil-
des från Vattenfall. Samtidigt etablerades ett fristående statligt af-
färsverk, Svenska Kraftnät, med uppgift att driva storkraftnätet. 
Med tanke på att detta långdistansnät sannolikt är den viktigaste 
faktorn i det nationella monopolet på elkraftsmarknaden3  var den- 

' Rörande transmissionsnätets betydelse för effektiv konkurrens, se ex-
empelvis William Hogan, "Contract Networks for Electric Power Trans-
mission", Journal of Regulatory Economics, vol. 4, nr 3, 1992, s. 211-
242. 
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na uppdelning särskilt betydelsefull eftersom det skapades beting-
elser för en effektiv och konkurrenspräglad avreglerad intern 
marknad. 

Elanvändning och efterfrågeökning 
Användningen av elkraft ökade snabbt under större delen av efter-
krigstiden. Mellan 1970 och 1993 ökade elkonsumtionen i Sverige 
med 3,5 procent om året och nådde år 1993 över 140 TWh. En 
tydlig nedgång märktes emellertid efter 1984, och under åren 
1987-1993 var den årliga ökningen endast 0,3 procent. 

De stora komponenterna i efterfrågan på elkraft är bostadssek-
torn och den kommersiella sektorn (B&K-sektorn) samt industrin. 
Det är efterfrågan i B&K-sektorn som ökat snabbast med i genom-
snitt 5,2 procent om året, och den svarar för ungefär hälften av 
elanvändningen. Sverige har en i jämförelse med andra industrilän-
der relativt hög elanvändning för uppvärmningsändamål, till stor 
del beroende på att elpriset är lågt jämfört med priserna på andra 
energikällor. Industrins elanvändning uppgick 1993 till 35 procent 
av landets totala elförbrukning. Industrisektorns konsumtion har 
ökat relativt långsamt och uppvisar faktiskt en minskning från 
1990, till stor del beroende på den ekonomiska krisen. Industripro-
duktionen minskade med i genomsnitt 2 procent om året under pe-
rioden 1990-93, medan elkonsumtionen minskade med i genom-
snitt 2,8 procent om året under samma period. Andra sektorer —
transporter och fjärrvärme — är relativt små elförbrukare.4  

Huvuddelen av Sveriges elkraftsproduktion i dag är antingen 
vattenkraft eller kärnkraft, och de båda energikällorna har ungefär 
samma betydelse. Dessutom produceras ungefär 10 procent av el-
kraftsutbudet med högre marginalkostnader i kombinerade kraft-
och värmeverk, oljeeldade anläggningar och gasturbiner. Förny-
bara källor har varit populära men svarar för närvarande för endast 
0,3 procent av elproduktionen. Tabell 2.2 visar elproduktionens 
sammansättning i Sverige 1970 och 1993. 

4 Data i detta avsnitt är huvudsakligen hämtade från NUTEK (Närings-
och Teknikutvecklingsverket), Energy in Sweden, 1994, Stockholm, au-
gusti 1994. 
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Tabell 2.2. Elproduktionens sammansättning i Sverige 1973 och 1993 
(TWh) 

1973 1993 

Kol 0,50 3,02 
Olja 15,18 3,08 
Naturgas — 0,92 
Kärnkraft 2,11 61,40 
Geotermisk elproduktion — — 
Sol, vind etc — 0,05 
Biobränslen 0,40 2,14 
Vattenkraft 59,87 74,60 

Totalt 78,08 145,20 
Källa: IEA Statistics, Electricity Information 1994, IEA/OECD 1995. 

Kärnkraftens historia i Sverige 
Det ironiska är att kärnkraftsindustrin som föreslås avvecklas är en 
av Sveriges och världens stora kärnkraftssucc&r. Det första av 
Sveriges tolv kärnkraftverk togs i kommersiell drift 1972, och de 
båda yngsta reaktorerna färdigställdes 1985. De svenska kärn-
kraftreaktorerna är av två typer. Nio av de tolv är kokvattenreakto-
rer (Boiling Water Reactor, BWR) av en typ som byggts av Asea-
Atom, medan de återstående tre är tryckvattenreaktorer (Pressuri-
zed Light-Water Reactor, PWR) som byggts av Westinghouse. I 
tabell 2.3 återges grundläggande data för de olika systemen. Dess-
utom visar tabellen tillgängligheten under 1994. Under 1993 och 
1994 förekom betydande avstängningar av säkerhetsskäl, och som 
framgår av tabell 2.3 var en av reaktorerna (Oskarshamn 1) av-
stängd hela året. 

De som huvudsakligen följt den amerikanska kärnkraftsindu-
strins sorgliga historia kan uppleva de svenska systemens presta-
tioner som överraskande. De har på det hela taget byggts efter tid-
tabell och utan större kostnadsöverdrag. De fortsätter att fungera 
tillförlitligt med en höggradig tillgänglighet och till produktions-
kostnader som ligger klart under kostnaderna för alternativa ener-
gikällor. En av Lennart Hjalmarsson gjord jämförelse mellan kärn-
kraftens och vattenkraftens kostnader tyder på att de båda yngsta 
kärnkraftreaktorerna på 1 100 MW har ett positivt nuvärde trots de 
låga elpriserna i Sverige och att kapitalvärdet passerat den kritiska 

15 



Tabell 2.3. Svenska kärnkraftreaktorer i drift 1993 

Kraftverk 
Reaktor 

typ 

Elproduktion 
(MW) 

netto brutto 

Tillgänglighet 
1994 

(procent) 

Start av 
kommersiell drift 

(år) 
Barsebäck 1 BWR 600 615 86,7 1975 
Barsebäck 2 BWR 600 615 77,2 1977 
Forsmark 1 BWR 968 1 006 91,6 1981 
Forsmark 2 BWR 969 1 006 92,6 1981 
Forsmark 3 BWR 1 158 1 197 93,5 1985 
Oskarshamn 1 BWR 445 462 0,0 1972 
Oskarshamn 2 BWR 605 630 88,7 1975 
Oskarshamn 3 BWR 1 160 1 205 89,0 1985 
Ringhals 1 BWR 795 825 78,3 1976 
Ringhals 2 PWR 875 905 84,5 1975 
Ringhals 3 PWR 915 960 91,7 1981 
Ringhals 4 PWR 915 960 84,8 1983 
"Tillgänglighet" anger den procentuella andel av året som reaktorn varit tillgänglig för 
el kraftsprodu ktion. 
Källa: Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, Operating Experience in Swedish Nuclear 

Power Plants, 1994, Stockholm 1995. 

punkten tidigare än de senast byggda vattenkraftverken.5  Jag skall 
senare återkomma till en mer detaljerad granskning av den svenska 
kärnkraftsproduktionen, men helt kort kan sägas att kärnkrafts-
industrin i Sverige har varit anmärkningsvärt framgångsrik ur eko-
nomisk och teknisk synvinkel. 

Internationell handel med el 
De skandinaviska ländernas elsystem är integrerade, och möjlig-
heterna till en fruktbärande handel med el och andra energiformer 
är en av de stora frågor som måste tas upp under de kommande 
decennierna. Till skillnad från de flesta industriella basvaror, som 
allt mer omfattas av fri eller nästan fri handel, har handeln med 
elkraft hämmats av relativt höga hinder. De stora ekonomiska hind-
ren är ett omfattande statligt ägande och regionala monopol på de 
flesta av Europas marknader. Dessa har förstärkts av att de inter-
nationella transmissionslänkarna har relativt liten omfattning. 

Den totala handeln med el (genomsnittlig import plus export) 
mellan de nordiska länderna (Norge, Sverige, Finland, Danmark 
5 Se Hjalmarsson, a.a. 
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och Island) utgjorde 1990 endast 8 procent av elkraftsproduktionen 
i dessa länder. Med tanke på deras geografi och tekniska system 
bildar Norge och Sverige en naturlig ekonomisk enhet för elpro-
duktion, transmission och pooling. Ändå produceras och förbrukas 
huvuddelen av elkraften inom respektive land. Sveriges nettoex-
port är i dag mindre än 2 procent av den totala produktionen. 

En av de stora frågor som aktualiseras under de närmaste årtion-
dena är vilken inverkan avregleringen och den potentiella priva-
tiseringen kan ha på den internationella handeln med elkraft. Elpri-
serna för förbrukarna är för närvarande mycket lägre i Sverige och 
Norge än på den nordeuropeiska kontinentalmarknaden, i synner-
het Tyskland. Elpriserna hålls uppe på en hög nivå i Tyskland, till 
en del på grund av höggradigt integrerade regionala monopol och 
till en del på grund av de enorma subventionerna till kolindustrin, 
vilka belastar elkonsumenterna. Det är därför osäkert vilket netto-
resultatet skulle bli för Sverige vid en fullständig liberalisering av 
elmarknaden i Nordeuropa. Den skulle kunna medföra en effektiv, 
successiv avveckling av subventionerna till kolgruvorna och en 
sänkning av råkraftspriserna i Nordeuropa. Den skulle också kun-
na medföra en avsevärd export från Skandinavien (till de nuvaran-
de skandinaviska råkraftspriserna). På längre sikt ter det sig dock 
mer sannolikt att prisnivån vid en fri elmarknad i Europa skulle 
stabiliseras i närheten av marginalkostnaden för ersättningskraft 
från fossila bränslen eller kärnkraft. Vi skall senare i detta kapitel 
se att detta resultat står i överensstämmelse med den slutsats som 
dras om den långsiktiga prisnivån i Sverige. 

En annan viktig fråga rör möjligheten till import av elkraft som 
ersättning för den kraft som bortfaller vid en avveckling av kärn-
kraften. Det finns två intressanta tekniska möjligheter — import av 
norsk vattenkraft och import från gasturbinanläggningar som an-
vänder norsk gas. Storleksordningen skulle vara sådan att detta är 
tekniskt möjligt. Den norska vattenkraften kan byggas ut med 40 
procent,6  vilket skulle motsvara cirka 50 TWh, att jämföras med de 
70 TWh som produceras av kärnkraftverken i Sverige. Därtill har 
Norge betydande naturgastillgångar, men för närvarande ökar de 

6 Källa: samtal med Lars Matthiessen. 
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kontrakterade mängderna snabbt, och sannolikheten för att till-
räckliga mängder skulle kunna levereras som ersättning för bortfall 
av svensk kärnkraft är oviss. 

Med en integrerad skandinavisk marknad är det inte orealistiskt 
att tro att import av elkraft skulle kunna tillgodose en stor del av 
den efterfrågan som en nedskuren svensk kärnkraftsproduktion 
kan ge upphov till. Det är emellertid inte heller orealistiskt att tro 
att en producent av billig elkraft som Norge skulle ha stora incita-
ment att antingen höja priset eller ta ut avsevärda exportavgifter. 
Det är sannolikt att de norska beslutsfattarna höjer priset till en nivå 
som ligger i närheten av priset på näst bästa alternativa energikälla, 
vilket skulle göra importen från Norge mindre attraktiv. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det verkar sannolikt att hind-
ren för internationell handel med elkraft kommer att reduceras un-
der kommande år, och detta kan ge möjlighet att ersätta en del av 
den elproduktion som bortfaller vid en avveckling av kärnkraften. 
Det tycks emellertid inte finnas stora utsikter att en avsevärd del av 
kärnkraftselen kan ersättas med elproduktion till priser som under-
stiger kostnaden för elkraft från alternativa energikällor. 

Det svenska energisystemet i internationell jämförelse 
Hur står sig det svenska energisystemet vid en jämförelse med and-
ra stora industriländers? Svaret på denna fråga kan hjälpa oss att 
förstå den svenska energipolitikens starka och svaga sidor och att 
bättre bedöma hur en avveckling av kärnkraften kan påverka den 
svenska ekonomin. I det här avsnittet jämför vi nivå och trender i 
energiproduktionen samt energitillförsel och priser i Sverige med 
dem som existerar i andra stora länder. Dessa jämförelser kan vara 
oss till hjälp därför att energiteknik och bränslen är lättillgängliga 
och kan köpas på en fri marknad. 

Sverige framhålls ofta som det föredömligt energieffektiva sam-
hället, men en noggrann granskning av data tyder på att det i själva 
verket är synnerligen energiintensivt. Figur 2.1 visar utvecklingen 
av energi- och elförbrukning under perioden 1973-1994. Som 
framgår av figuren har energiförbrukningen i förhållande till BNP 
minskat kraftigt under det senaste kvartsseklet. I viss mån är denna 
nedgång rent "bokföringsteknisk", då dyrare men mer effektiva 
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(1973=100) 
180 

energikällor ersatt mindre dyra men också mindre effektiva energi-
källor. I stort går dock trenden mot en högre energieffektivitet. Som 
kontrast till detta kan nämnas att elförbrukningen i förhållande till 
BNP ökade under denna period. 

Figur 2.1. Energi- och elförbrukning i Sverige 1973-1994 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

—x— Energi —E— El - - Energi/BNP o El/BNP 

Jämförbara data för energi och elkraft i några större länder och i 
OECD som helhet återges i tabell 2.4 och 2.5. Tendensen framgår 
av figur 2.2, 2.3 och 2.4. Figur 2.2 visar nivåer och tendenser i den 
totala primärenergiförbrukningen per BNP-enhet. För dessa beräk-
ningar har vi använt BNP mätt med officiell växelkurs år 1985 för 
att spegla det förhållandet att energi i stor utsträckning är en han-
delsvara. Figur 2.2 visar att Sverige ligger ungefär mitt på skalan i 
termer av ekonomins energiintensitet. Den mest energiintensiva 
ekonomin är Kanada medan den minst energiintensiva är Japan. Ett 
intressant drag i figur 2.2 är att Sverige är praktiskt taget unikt 
bland industriländerna då det gäller att uppvisa stabilitet i energiin-
tensiteten. Såväl OECD Europa som hela OECD noterade en 
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minskning med 25 procent under perioden. Sveriges energiför-
brukning i förhållande till BNP minskade med endast 8 procent 
under samma tid. 

Tendenserna i fråga om elförbrukning per BNP-enhet framgår 
av figur 2.3. Sverige hade med bred marginal den största "elektri-
fieringen" under perioden 1973-1993. Frankrike och Kanada, 

Tabell 2.4. Total primär energi (TPE), elkonsumtion och elproduktion 

1973 
TPE (Mtoe) 

1979 1993 
Elkonsumtion (TWh) 

1973 1980 1993 
Elproduktion (TWh) 

1973 1979 1993 

Kanada 16159 190,94 220,73 223,25 307,51 451,42 270,08 359,1 527,28 
Frankrike 176,83 190,3 233,77 160,01 231,66 356,19 182,51 240,47 467,82 
Tyskland' 338,15 372,41 337,23 337,61 419,2 467,16 374,35 467,57 521,93 
Japan 324,03 355,28 457,44 421,67 520,25 804,69 465,39 585,34 899,05 
Norge 15,18 18,84 22,25 61,01 75,1 102,48 73,03 88,84 119,57 
Sverige 39,35 43,96 47,13 69,43 86,1 122,99 78,06 95,07 145,2 
Storbritannien 220,93 219,89 216,99 242,47 243,33 295,13 281,35 298,65 32159 
USA 1 723,2 1 869,7 2 028,6 1 715,9 2 099,76 2 963,98 1 965,51 2 359,66 3 389,93 

OECD Europa 1 221,59 1 330,84 1 440,84 1 280,21 1 613,77 2179,86 1 462,99 1 812,97 2 469,04 
OECD totalt 3 550,89 3 911,87 4 389,64 3 738,28 4 695,24 6 674,7 4 281,15 5 287,54 7 608,82 

1  Uppgifterna inkluderar f.d. DDR. 
Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter. 
Källa: IEA Statistics, Electricity information 1994, IEA/OECD (1995). 

Tabell 2.5. Total primär energi (TPE), elkonsumtion och elproduktion 
som andel av BNP 

1973 
TPE/BNP1  

1979 1993 
Elkonsumtion/BNP2  
1973 1980 1993 

Elproduktion/BNP2  
1973 1979 1993 

Kanada 0,49 0,45 0,38 0,68 0,72 0,79 0,82 0,85 0,92 
Frankrike 0,22 0,20 0,19 0,20 0,24 0,30 0,23 0,25 0,39 
Tyskland3  0,30 0,29 0,20 0,30 0,32 0,27 0,34 0,36 0,30 
Japan 0,21 0,19 0,15 0,28 0,27 0,26 0,30 0,31 0,29 
Norge 0,25 0,24 0,19 1,02 0,91 0,90 1,22 1,12 1,04 
Sverige 0,24 0,24 0,22 0,42 0,46 0,56 0,47 0,51 0,67 
Storbritannien 0,31 0,29 0,22 0,35 0,32 0,30 0,40 0,39 0,33 
USA 0,47 0,44 0,35 0,47 0,50 0,51 0,54 0,56 0,59 

OECD Europa 0,25 0,24 0,20 0,27 0,28 0,30 0,30 0,32 0,34 
OECD totalt 0,33 0,31 0,25 0,35 0,37 0,38 0,40 0,42 0,44 

Enheter TPE/1 000 USD.2  TWh/miljarder USD.3  Uppgifterna inkluderar f.d. DDR. 
Källor: IEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD (1995) och OECD National 

Accounts 1960-1992, IEA/OECD (1994). 
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Figur 2.2. Total primär energi som andel av BNP 

1111973 01979 '; 1993 
Mtoe = miljoner ton oljeekvivalenter. 
Källa: IEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD/IEA 1995. 

Figur 2.3. Elkonsumtionen som andel av BNP 

TWh/miljarder USD 1990 
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Källa: IEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD/IEA 1995. 

också de länder med låga energipriser, uppvisade en signifikant 
men mindre markerad ökning av elektrifieringen, medan de flesta 
andra länder uppvisade stabilitet eller en viss minskning. Vid slutet 
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Källa: IEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD/IEA 1995. 

av perioden, år 1993, låg Sverige och Norge långt före de andra 
länderna i fråga om elkraft i förhållande till BNP. 

Figur 2.4 visar elproduktionen (till skillnad från konsumtionen) i 
relation till total BNP. Den tendens som framkommer här liknar 
tendensen för förbrukningen på grund av den måttliga internatio-
nella handeln med elkraft som vi tidigare diskuterat. 

Energitillförsel 
Hur ter sig det svenska kraftutbudet i jämförelse med de andra stora 
industriländernas? Tabell 2.6 visar produktionskällorna för några 
länder under 1993. Ett antal egenskaper framträder i dessa data. 
Främst märker man att Sverige har en mycket högre andel av såväl 
kärnkraft som vattenkraft än vad som är fallet i andra länder. Bara 
Frankrike får en större andel av sin elkraft från kärnkraftverk. 
Bland länderna med hög andel vattenkraft är Norge det land som är 
mest beroende av denna energikälla, medan Sverige har en andel 
som i stort sett motsvarar Schweiz och Kanadas. 

Därtill kommer att Sverige i anmärkningsvärt liten grad förlitar 
sig på konventionella fossila bränslen. OECD som helhet får cirka 
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60 procent av sin elenergi från fossila bränslen, medan motsvaran-
de siffra för Sverige är ungefär 6 procent. Den andelen kommer 
nästan säkert att ändras avsevärt (direkt eller indirekt) om det sker 
en avveckling av kärnkraften. 

Tabell 2.6. Elproduktion i några OECD-länder, 1993 (procent) 

Kärn- 
kraft 

Vatten- 
kraft 

Geo- 
termisk 

Andra 
förnybaral  

Fossila bränslen och 
biobränslen 

Elkraftverk Kraftvärme Total 
(TWh) 

Australien 10,10 - 86,19 3,71 163,80 
Belgien 59,18 1,44 0,01 29,15 10,22 70,80 
Kanada 17,98 61,38 0,02 20,63 - 527,40 
Danmark 0,08 3,05 10,17 86,70 33,70 
Finland 32,52 22,23 - 12,79 32,47 61,20 
Frankrike 78,01 14,38 0,12 7,49 - 472,00 
Tyskland 29,19 4,08 0,02 66,70 - 525,70 
Italien 19,97 1,65 0,16 67,74 10,49 222,80 
Japan 27,49 11,63 0,20 0,00 60,68 - 906,70 
Nederländerna 5,13 0,12 0,23 - 94,52 77,00 
Norge 99,59 0,00 0,31 0,09 120,00 
Sverige 42,06 51,64 0,03 0,26 6,01 146,00 
Schweiz 38,24 59,96 0,00 - 1,80 61,10 
Storbritannien 27,66 1,76 0,07 66,12 4,39 323,00 
USA 18,97 8,88 0,52 0,12 61,67 9,84 3411,30 
OECD Europa 32,86 20,13 0,16 0,10 39,36 7,39 2488,10 
OECD totalt 23,68 16,97 0,41 0,09 51,99 6,87 7657,50 

Inkl. solvärme, vind etc. 
Källor: Se tabell 2.5. 

Tabell 2.7. Elpriser för slutkonsumenterna, 1993 
(Nationell valuta per kWh) 

Industrin 
Inkl. skatt Exkl. skatt 

Hushållen 
Inkl. skatt Exkl. skatt 

Kanada 0,0506 0,0506 0,0808 0,0808 
Finland 0,2768 0,2598 0,4605 0,3605 
Frankrike 0,3097 0,3082 0,8289 0,6599 
Tyskland 0,1477 0,1374 0,2794 0,2260 
Italien 0,1454 0,1273 0,2295 0,1928 
Japan 0,0186 0,0076 0,0264 0,0249 
Sverige 0,2750 0,2750 0,6382 0,4252 
Storbritannien 0,0451 0,0451 0,0754 0,0754 
USA 0,0486 0,0486 0,0834 0,0834 
Källa: lEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD/IEA 1995. 
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En härdig perenn i energiteknologins trädgård är frågan om den 
roll de förnybara resurserna spelar, exempelvis vind-, sol- och geo-
termisk energi. Det är lärorikt att notera att endast 0,5 procent av 
elkraften produceras av förnybara energikällor i OECD som hel-
het, och detta ännu två decennier efter den första oljeprischocken. 

Prisjämförelser 
Hur ter sig elpriserna i Sverige i jämförelse med elpriserna i andra 
länder? Tabellerna 2.7 och 2.8 ger grundläggande data för 1993, i 
nationella valutor respektive i dollar till 1991 års växelkurser. I ta-
bell 2.8 bör vii första hand se på industrins priser exklusive skatter 
för att fastställa partiriset på elkraft (inklusive distribution), som 
redovisas i figur 2.5. 

Elpriserna varierar mycket länderna emellan. De högsta priser-
na har Japan, de lägsta Sverige. Efter deprecieringen av kronan i 
början av 1990-talet är industrins elpris före skatt i Sverige cirka 28 
öre per kWh, lägre än i de flesta andra länder och betydligt lägre än 
i Tyskland (cirka 65 öre per kWh) eller Italien (cirka 63 öre per 
kWh). Priserna före skatt för hushåll och småförbrukare i Sverige 
är i sin tur mycket lägre än i de flesta andra länder, och det är bara i 

7 Det är av en rad skäl svårt att göra internationella prisjämförelser. Ett 
skäl är att länderna har olika skattesystem, inklusive mervärdesskatter 
och direkta skatter, och att det är svårt att hantera dessa. Ännu mer svår-
besvarad är frågan vilken växelkurs som skall användas. Vi har i allmän-
het valt marknadsbaserade växelkurser vid jämförelser i denna studie. 
Orsaken till detta val är att bränslen och utrustning för kraftproduktion 
kan upphandlas och tenderar att ha utjämnade priser på världsmarknaden 
(beroende på handelsrestriktioner). Om de europeiska marknaderna skall 
avregleras och förenas är det kurserna på valutamarknaden som är bäst 
lämpade för fastställandet av komparativa fördelar och handelsflöden. 
För jämförelsers skull kan vi undersöka effekterna av att använda köp-
kraftsparitet (purchasing-power parity, PPP), som är en vanlig standard 
då man jämför internationella priser. Om PPP-priserna hade använts i 
stället för växelkurserna skulle priserna i Europa och Japan i allmänhet 
bli lägre än de som anges i tabell 2.8 och figur 2.5. Om förhållandet mel-
lan dollar och yen uttryckt i PPP exempelvis skulle vara 150 i stället för 
100 skulle priset på elkraft i PPP-enheter vara cirka två tredjedelar av de 
priser som anges i figurerna och tabellerna. 
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Tabell 2.8. Elpriser för slutkonsumenter 1993 
(USD per kWh) 

Industrin 
Inkl. skatt exkl. skatt 

Hushållen 
Inkl. skatt Exkl. skatt 

Växelkurs 
valuta/USD 

Kanada 0,0392 0,0392 0,0626 0,0626 1,29 
Finland 0,0484 0,0454 0,0805 0,0630 5,72 
Frankrike 0,0547 0,0545 0,1464 0,1166 5,66 
Tyskland 0,0895 0,0833 0,1693 0,1370 1,65 
Italien 0,0925 0,0810 0,1460 0,1226 1,57 
Japan 0,1673 0,0683 0,2374 0,2239 0,11 
Sverige 0,0353 0,0353 0,0819 0,0546 7,79 
Storbritannien 0,0673 0,0673 0,1125 0,1125 0,67 
USA 0,0486 0,0486 0,0834 0,0834 1,00 
Källa: IEA Statistics, Electricity Information 1994, OECD/IEA 1995. 

Figur 2.5. Industrins elpriser 
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Kanada som priserna ligger i närheten av de svenska. 
Beskattningen av elkraft varierar också mycket mellan de olika 

länderna. Industrins elkraft beskattas i allmänhet milt eller inte alls, 
kanske i enlighet med ekonomisk skatteteori om att insatsvaror inte 
bör beskattas. Sverige hörde faktiskt till de länder som hade den 
högsta beskattningen av elkraft år 1991, men sedan dess har be-
skattningen av elkraft till industrin upphört helt. 

Det allmänna intryck man får av dessa data leder fram till följan-
de slutsatser. På grund av sitt gynnsamma geografiska läge och sin 
topografi (god tillgång på vattenkraft) och framgångsrika utnytt-
jande av kärnkraft har Sverige ett relativt stort utbud av relativt 
billig elkraft. Detta har medfört låga elpriser med en hög andel el-
kraft i produktionen och koncentration på mycket energiintensiva 
industrier som följd. Med tanke på de låga och fallande energipri-
serna, speciellt i fråga om elkraft, är det inte överraskande att el-
kraften i förhållande till BNP har ökat snabbt i Sverige, ett fenomen 
som är unikt bland industriländerna. 

Sverige har emellertid nått vägs ände i detta avseende. Det finns 
inga stora vattenkraftreserver att exploatera, och riksdagen har be-
slutat förbjuda ytterligare utbyggnad av vattenkraft. Kärnkraftsal-
ternativet står på spel, med möjlighet att hälften av den billiga 
svenska elkraftsproduktionen stängs av. Det finns inga självklara 
lågkostnadsalternativ till hands. Detta är i ett nötskal det svenska 
kärnkraftsdilemmat. 
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3. Frågor att överväga i svensk 
energipolitik 

Vi har hittills beskrivit de viktigaste inslagen i det svenska energi-
systemet — det sammanhang i vilket debatten förs och beslut fattas 
om en avveckling av kärnkraften. Vi skall nu ta upp en diskussion 
om de viktigaste punkterna i beslutet. De flesta av dem är kopplade 
till miljöpolitiska frågor. I centrum står kärnkraftens framtid i Sve-
rige och på annat håll, framför allt kärnreaktorernas säkerhet och 
tillförlitlighet. Vilka risker uppstår vid en fortsatt drift av kärnkraft-
verken såväl vid rutinmässig drift som vad gäller riskerna för ka-
tastrofer? Har de svenska kärnkraftverken fungerat relativt säkert 
eller ej? Hur togs den frågan upp i folkomröstningen och i diskus-
sionen som fördes i samband med den, och vad har vi lärt oss under 
de 15 år som gått sedan folkomröstningen hölls? 

Kärnkraftsbeslutet fattas inte i ett vakuum. Det är uppenbart att 
en avveckling av kärnkraften kommer att få stora ekonomiska kon-
sekvenser för Sverige, och i senare kapitel skall vi beräkna dessa. 
Men en avveckling får också miljömässiga konsekvenser. Om 
kärnkraften avvecklas kommer en del av dess elproduktion att er-
sättas med el från kraftverk som drivs med fossila bränslen, vilket 
kommer att medföra högre utsläpp av koldioxid, CO2. De högre 
CO2-utsläppen kommer då att strida mot ett annat miljöpolitiskt 
beslut, nämligen åtagandet att inte öka CO2-emissionen utöver 
1990 års nivå. Om nya kraftverk byggs för att drivas med fossila 
bränslen skulle man i Sverige behöva oroa sig för ökade utsläpp av 
konventionella luftföroreningar i form av svavel- och kväveoxider 
med åtföljande ekonomiska nackdelar och hälsorisker. Kol skulle 
vara det mest och naturgas det minst förorenande bränslet, men 
båda skulle medföra en del miljömässiga komplikationer. En an-
nan möjlighet att ersätta bortfall av kärnkraft skulle vara en ut-
byggnad av vattenkraften, men en sådan skulle stå i strid med en 
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annan självpåtagen begränsning, nämligen att lämna älvarna i norr 
orörda. Och som vi skall se nedan har andra bränslealternativ också 
negativa konsekvenser för hälsa och säkerhet. 

Det finns kort sagt ingen lösning som inte medför kostnader —
inget alternativ utan negativa konsekvenser för ekonomin och mil-
jön. I detta kapitel diskuteras de viktiga frågor i svensk energipoli-
tik som kommer att beaktas i denna studie. 

Kärnkraftsdebatten och folkomröstningen 
Kärnkraften har varit kontroversiell ända sedan den togs i bruk. I 
viss mån var detta oundvikligt därför att den betecknades som 
"den fredliga användningen av atomenergin", vilket påminde folk 
om kärnvapnens skräckinjagande förstörelseverkan. Även i dag är 
det vanligt att människor förväxlar kraftgenererande reaktorer med 
kärnvapen. 

Kärnkraften var föremål för en omfattande kritik också i Sveri-
ge. För att lösa frågan beslöt riksdagen att det 1980 skulle hållas en 
rådgivande folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige. 

I folkomröstningen fanns tre alternativ. Alla tre innebar att det 
inte skulle ske någon ytterligare utbyggnad av kärnkraften utöver 
de 12 reaktorer som var i drift eller höll på att uppföras. De båda 
första alternativen innebar att de 12 reaktorerna skulle användas 
under sin livstid men att inga ytterligare kärnkraftverk skulle byg-
gas. Det tredje alternativet innebar att de då existerande sex reakto-
rerna skulle avvecklas successivt inom tio år (dvs. till 1990) och att 
de sex reaktorer som höll på att uppföras inte skulle få drifttillstånd. 
Folkomröstningen gav följande resultat: 

Alternativ 1 (avveckling vid livslängdens slut): 18,9 procent. 
Alternativ 2 (avveckling vid livslängdens slut med förbehåll): 
39,1 procent. 
Alternativ 3 (stopp för byggandet och avveckling till 1990): 38,7 
procent. 
Blankröster: 3,3 procent. 

I valet deltog 76 procent av de röstberättigade. 

28 



Resultatet kunde tolkas så att 60 procent av dem som uttryckte 
en åsikt ansåg att de 12 reaktorerna skulle användas men att inga 
nya skulle uppföras. De båda första alternativen innebar att "kärn-
kraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet 
av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och väl-
färd . . . Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vil-
ken reaktorerna tas ur drift." 

Folkomröstningen följdes senare av ett riksdagsbeslut enligt vil-
ket avvecklingen skulle vara genomförd år 2010. Denna tidpunkt 
hade tydligen valts därför att kärnkraftverkens "tekniska" livs-
längd antogs vara 25 år, även om det kan ha rått en viss förvirring i 
fråga om den redovisningsmässiga livslängden och den ekonomis-
ka livslängden (en viktig punkt som vi skall återkomma till senare). 

Flerpartiöverenskommelsen 1991 
Efter folkomröstningen och riksdagsdebatter i början av 1980-talet 
sökte regeringarna förhala ett beslut under antagandet att en av-
veckling inte skulle aktualiseras förrän den äldsta av kärnkrafts-
reaktorerna nådde det beräknade slutet på sin driftstid mot slutet av 
1990-talet. I början av 1990-talet diskuterades frågan på nytt, och 
en viktig politisk milstolpe passerades med en flerpartiöverens-
kommelse om Sveriges energipolitik den 15 januari 1991. Denna 
överenskommelse mellan socialdemokraterna, folkpartiet och cen-
terpartiet omfattade många punkter, men de viktigaste av dessa var 
att inte på nytt ta upp frågan om en avveckling av kärnkraften och 
att fastställa vissa andra åtaganden som rör miljöpolitiken. De vik-
tigaste punkterna som det rådde enighet om var: 

1. Allmänna politiska mål: Partierna enades om att de all-
männa målen för energipolitiken var följande: "Energipoliti-
kens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och 
annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. 
Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i 
Sverige. Energipolitiken skall utgå ifrån vad natur och miljö 
kan tåla . . . Användning och utveckling av all energiteknolo-
gi måste stå i överensstämmelse med strikta krav rörande sä- 

g  Proposition 1990/91:88. 
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kerhet och omtanke om miljön . . . En säker tillgång på el till 
ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska indu-
strins internationella konkurrenskraft." 

Om kärnkraftsavvecklingen: "Riksdagen uttalade år 1980 
att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med 
hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sys-
selsättning och välfärd. Vidare angav riksdagen att det bör 
slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas år 
2010 . . . När kärnkraftsavvecklingen kan inledas och i vil-
ken takt den kan ske avgörs av resultaten av hushållningen 
med el, tillförseln av el från miljöacceptabel kraftproduktion 
och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrens-
kraftiga priser." 

Om vattenkraft: "De orörda älvarna och de älvsträckor 
som riksdagen har undantagit från utbyggnad skyddas även 
fortsättningsvis. Utbyggnaden av vattenkraft begränsas där-
med till högst den av riksdagen antagna vattenkraftsplanen." 

Om klimatförändring: "Utsläpp av koldioxid vid förbrän-
ning av fossila bränslen påverkar klimatet. Det är därför an-
geläget att i största möjliga utsträckning undvika eldning med 
fossila bränslen." 

Om avreglering: "Det kan förutses att de nationella el- och 
naturgassystemen i Europa allt mer växer samman till en 
mångnationell energimarknad . . . Det finns anledning att se 
positivt på en sådan utveckling . . . En europeisk elmarknad 
kan leda till att elpriserna i de berörda länderna utjämnas på 
sikt." 

Vad är det kännetecknande för dessa principuttalanden? Som alla 
politiska uttalanden döljer de lika mycket som de avslöjar, inne-
håller oförenliga mål och är ytterst vagt formulerade. Inte desto 
mindre tycks de viktigare punkterna i överenskommelsen vara föl-
jande: 

1. Det allmänna principuttalandet är synnerligen omfattande, 
men det är möjligt att urskilja tre allmänna mål. För det första 
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måste el- och energipolitiken vara förenlig med sund ekono-
misk politik. Låga energi- och elpriser — och priser som speg-
lar produktionens marginalkostnader, inklusive miljökostna-
der — bidrar till en hög och växande levnadsstandard. För det 
andra måste miljömålen på lämpligt sätt inkluderas i de ener-
gipolitiska besluten. En del av målen är rent nationella (ex-
empelvis begränsningen av vattenkraftens utbyggnad) medan 
andra är globala (exempelvis att bromsa en skadlig klimatför-
ändring), men de måste åtgärdas på lämpligt sätt. Här före-
ligger en stark benägenhet att använda skatter som reglerings-
instrument där de kan tillgodose milj ömål. För det tredje tar 
överenskommelsen hänsyn till att Sverige är en liten och öp-
pen ekonomi som måste gå försiktigt fram med åtgärder som 
kan skada nyckelindustriernas internationella konkurrensför-
måga. Tack vare de låga energipriserna i Sverige (som vi re-
dan uppehållit oss vid) har Sverige en speciell nisch i världs-
handeln därför att dess export tenderar att vara energi- och 
kunskapsintensiv. Om elpriserna höjs i alltför snabb takt skul-
le det uppenbarligen skada den svenska exporten (en punkt 
som vi skall återkomma till här nedan), och därför måste upp-
märksamhet ägnas åt denna effekt av energipolitiken. 

Diskussionen av kärnkraften i flerpartiöverenskommelsen 
bröt inte ny mark och löste inga av de olösta frågorna. I sin 
diskussion av flerpartiöverenskommelsen konstaterade rege-
ringen i proposition (1990/91:88) om energipolitiken: "Un-
der överläggningarna mellan partierna har frågan om när 
kärnkraften skall vara avvecklad inte varit föremål för för-
nyad prövning eller nytt ställningstagande." Innebörden av 
detta skulle kunna vara: "Om tvivel uppkommer, förhala." 

Det klara uttalandet om den fortsatta utbyggnaden av vat-
tenkraften tyder på att en sådan har mycket litet politiskt stöd i 
Sverige. I mina samtal med nyckelpersoner i Sverige uttala-
des praktiskt taget inget stöd för en fortsatt utbyggnad. 

Flerpartiöverenskommelsens diskussion av åtgärder rö-
rande klimatförändringen var i själva verket en röra. I över-
enskommelsen noterades att riksdagen 1988 hade ställt sig 
bakom ett uttalande om att det "som ett nationellt delmål bör 
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anges att koldioxidutsläppen icke bör ökas utöver den nivå de 
har idag". Det heter sedan också att denna målsättning redan 
brutits och att målet kommer att "vara svårt att uppnå under 
de närmaste åren" . Flerpartiöverenskommelsen ansluter sig 
sedan till ett europeiskt mål (i kontrast till det just hävdade 
nationella delmålet) som "bör vara att de samlade koldioxid-
utsläppen år 2000 för de berörda länderna inte får överstiga 
nuvarande nivå för att därefter minska". Detta tyder på att det 
bör finnas ett tak för de totala europeiska utsläppen, inte för 
utsläppen i Sverige eller enskilda länder. 

5. Flerpartiöverenskommelsen gav sin välsignelse åt åtgärder 
i riktning mot en avreglering av elmarknaden, även om ämnet 
knappt diskuterades. Den enda märkliga vändningen i diskus-
sionen är konstaterandet att en avreglerad marknad skulle 
medföra en utjämning av elpriserna, vilket tycks stå i strid 
med det allmänna principuttalandet att Sverige bör försöka 
bevara konkurrenskraften inom exportindustrin, som drar 
fördel av relativt låga elpriser. 

Klimatpolitik 
Efter flerpartiöverenskommelsen av år 1991 är de viktigaste poli-
tiska frågorna de som handlar om klimatförändringspolitik och av-
reglering av elmarknaden. Vi skall ta upp dessa frågor här. Det bör 
dock understrykas att var och en av dem omfattar ett enormt om-
råde, varför sammanfattningen här nedan bara kan ge en bred över-
sikt. 

Den vetenskapliga bakgrunden 
En av de viktigare faktorer som påverkar kärnkraftens framtid har 
varit den växande oron för växthuseffekten. Vad menas med växt-
huseffekten? Svaret är att det är den process genom vilken koldi-
oxid (CO2) och vissa andra gaser i atmosfären selektivt absorberar 
värmestrålning och därmed värmer jordytan. Växthusgaserna 
(greenhouse gases, GHG) släpper igenom den infallande solstrål-
ningen men absorberar en stor del av den från jordytan reflekterade 
strålningen. Det råder ingen oenighet om växthuseffektens bety- 
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delse, och utan den skulle jordens klimat påminna om månens.9  
Oron för växthuseffekten har uppstått därför att mänsklig verk-

samhet för närvarande ökar koncentrationen av växthusgaser i at-
mosfären. De viktigaste växthusgaserna är koldioxid (som i första 
hand härrör från förbränning av fossila bränslen), metan och freo-
ner. Genom vetenskaplig övervakning har man med säkerhet kon-
staterat att mängden växthusgaser i atmosfären har ökat under det 
senaste århundradet. 

Medan den historiska utvecklingen är väl belagd råder det stor 
osäkerhet om den framtida utvecklingen av klimatförändringarna. 
På grundval av klimatmodeller har forskare beräknat att en för-
dubbling av CO2-koncentrationerna i atmosfären kommer att med-
föra en uppvärmning av jordytan med mellan 1 och 5 grader C. Till 
andra beräknade effekter hör en ökning av nederbörd och avdunst-
ning, en liten höjning av havsytan under nästa århundrade och 
eventuellt ett mer hett och torrt klimat inne över kontinenterna. 

Att översätta dessa resultat i en beräkning av framtida klimatför-
ändringar kräver scenarier för emissioner och koncentrationer. 
Med hjälp av rudimentära modeller för utsläpp av växthusgaser har 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en interna-
tionell panel med framstående forskare under ledning av den 
svenske meteorologen Bert Bolin, beräknat att vi, om inget görs, 
kommer att få en uppvärmning av jordytan med mellan 3 och 6 
grader Celsius till år 2100. Gängse integrerade beräkningsmodeller 
(som omfattar både ekonomiska och klimatologiska moduler) ty-
der i stället på en höjning av den globala medeltemperaturen med 

9 En grundlig genomgång av de flesta aspekter på klimatförändring finns 
i US National Academy of Sciences, Committee on Science, Enginee-
ring, and Public Policy, Policy Implications of Greenhouse Warming: 
Mitigation, Adaptation, and the Science Base, National Academy Press, 
Washington 1992. En omfattande undersökning av forskningsresultaten, 
fylld av intressanta siffror och bakgrundsteckningar, återfinns i Intergo-
vernmental Panel on Climate Change, J.T. Houghton, G.J. Jenkins och 
J.J. Ephraums (red.), Climate Change: The IPCC Scientific Assessment, 
Cambridge University Press, New York 1990. 
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mellan 2,5 och 3 grader Celsius till år 2100.1°  Även om det inte 
råder någon överensstämmelse mellan skilda synsätt är praktiskt 
taget alla beräkningar oroande därför att klimatet tycks vara på väg 
ut ur den temperaturskala som vi har befunnit oss i under den 
mänskliga civilisationens tidrymd. 

Vilka är klimatförändringens sannolika effekter på den mänsk-
liga civilisationen och på icke-humana system? All forskning tyder 
på att en klimatförändring sannolikt får mycket varierande effekter 
på olika sektorer och i skilda länder." De sektorer som är mest be-
roende av naturliga ekosystem — dvs. starkt beroende av naturligt 
förekommande nederbörd, avrinning eller temperaturer — blir i all-
mänhet mest känsliga för en klimatförändring. Jord- och skogs-
bruk, friluftsliv, flodsystem och verksamheter vid kusterna tillhör 
«denna kategori. Eftersom jordbruket, framför allt det nederbörds-
beroende, i regel spelar en större roll i utvecklingsländernas ekono-
mier är dessa i högre grad beroende av en klimatförändrings nycker. 

Det mesta av den ekonomiska aktiviteten i höginkomstländerna 
har däremot liten direkt anknytning till klimatet. Hjärt-kärhopera-
tioner och mikroprocessortillverkning utförs till exempel i om-
sorgsfullt kontrollerade miljöer som sannolikt inte torde påverkas 
direkt av en klimatförändring. Undersökningar tyder på att hela 85 
procent av BNP i höginkomstländerna i stor utsträckning lämnas 
opåverkade av en klimatförändring under det närmaste århundradet. 

Den senaste tidens oro för en klimatförändring har koncentrerats 
till risken för stora överraskningar och effekterna på ekosystemen. 

lo Integrerade beräkningsmodeller är försök att kombinera alla stora 
komponenter bakom växthuseffekten. Ett tidigt exempel diskuteras i 
W.D. Nordhaus, Managing the Global Commons: The Economics of 
Greenhouse Warming, MIT Press 1994. En granskning av olika modeller 
företas för närvarande under beskydd av Stanford Energy Modeling Fo-
rum 14 (EMF-14) under ledning av John Weyant. Påståendet om inte-
grerade beräkningsmodeller i den här texten refererar till det tiotal mo-
deller som har granskats i en första omgång av EMF-14. 

De mest noggranna studierna av växthuseffekten har genomförts med 
avseende på USA, och en tankeväckande genomgång av dem återfinns i 
National Academy of Sciences, a.a. Åtskilliga internationella uppskatt-
ningar av de ekonomiska konsekvenserna görs för närvarande, däribland 
en under beskydd av IPCC. 
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Medan en uppvärmning kan tyckas vara till fördel har den stora och 
oförutsebara effekter på vädermönstren, oceanströmmarna, havs-
nivån, flodernas vattenmängder, storm- och monsunbanorna, ök-
narnas utbredning och andra geofysiska fenomen. Många forskare 
och ekologer ser sådana förändringar och osäkerheter med oro. Ny-
ligen publicerade analyser av iskärnor har ökat oron för en framtida 
uppvärmning. The Greenland Ice-Core Project (GRIP) har funnit 
bevis för att mycket snabba temperaturförändringar i Grönlands-
området har inträffat under värmeperioder (tidigare resultat hade 
tytt på att klimatets instabilitet hade att göra endast med övergång-
arna mellan glaciala och interglaciala perioder). Ett häpnadsväck-
ande preliminärt rön som gjorts i iskärnor från Grönland (men inte 
från Antarktis) var att yttemperaturerna genomlöpte en cykel om 
cirka 10 grader Celsius under en 70-årsperiod.12  Nya vetenskapliga 
forskningsrön tyder på att klimatet kan ha genomgått många olika 
lokalt stabila jämviktslägen, kanske beroende på förändringar i cir-
kulationsmönstren i oceanerna. En undersökning som nyligen 
gjorts av klimatologer påvisar en betydande sannolikhet för att en 
fördubbling av CO2-koncentrationerna i atmosfären kommer att 
förskjuta jordens klimatsystem mot ett annat stabilt jämviktsläge. 
Alla dessa rön som gjorts på senare tid har ökat oron för att vi själva 
åstadkommer stora förändringar i vårt känsliga klimatsystem. 

Mängden av forskningsrön belyser allt tydligare att vi inte vet 
särskilt mycket om förhållandet mellan klimatförändringar, mänsk-
lig verksamhet och ekosystem. Om den gängse vetenskapliga upp-
fattningen visar sig vara korrekt är en global uppvärmning ound-
viklig under det närmaste århundradet, även om stränga åtgärder 
vidtas. Den enda fråga som återstår är då om den globala tempera-
turen kommer att stiga måttligt (exempelvis 1 till 2 grader Celsius 
under ett århundrade) eller mycket (exempelvis mer än 3 grader 
Celsius på ett århundrade). Pasteur konstaterade att förändring 
gynnar den som är förberedd, och på detta riskfyllda område åter-
står ännu mycket av förberedelser i form av detaljerade undersök-
ningar av en tänkbar klimatförändrings sannolika framtida effekter. 

12 Se Greenland Ice-Core Project (GRIP), "Climate Instability during the 
Last Interglacial Period Recorded in the GRIP Ice Core" i Nature, 15 juli 
1993, s. 203-208. 
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Internationella förhandlingar om klimatförändringar 
Under det senaste decenniet har propåer om åtgärder mot en kli-
matförändring vunnit allt större uppmärksamhet bland politiker, 
vilket kulminerade med FN:s konferens om miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro i juni 1992 ("Riokonferensen"). Där undertecknade 
deltagarländerna konventionen om globala miljöförändringar med 
innebörden att nationerna bör åstadkomma "en stabilisering av 
koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som 
kan förebygga en farlig antropogen (av människan framkallad) in-
verkan på klimatsystemet" (artikel 2). Dessutom enades Annex 1-
länderna (OECD, Östeuropa och f.d. Sovjetunionen) om att vidta 
nationella åtgärder som "var för sig eller tillsammans" skulle sta-
bilisera antropogena utsläpp av växthusgaser på 1990 års nivå till 
år 2000. Utvecklingsländerna har fått en övergångsperiod och för-
band sig bara att ge information om sina utsläpp av växthusgaser. 

Riokonferensen kompletterades med Berlinkonferensen 1995. 
Vid denna förstärktes åtagandena från Rio genom en överenskom-
melse om att Annex 1-länderna skall "införa kvantifierade be-
gränsningar och reduktionsmål inom en specificerad tidsram, ex-
empelvis 2005, 2010 och 2020, för sina antropogena utsläpp . . ." 

För närvarande förs internationella diskussioner om klimatför-
ändringar. Regeringarna har i allmänhet uttryckt stor oro inför ris-
ken för en klimatförändring, men få regeringar har vidtagit några 
kostnadskrävande åtgärder för att begränsa sina utsläpp av växt-
husgaser. USA:s regering är ett typiskt exempel på spänningen 
mellan realpolitik och intentioner. Under presidentkampanjen 
1992 konstaterade vicepresident Al Gore att "uppgiften att rädda 
jordens miljö måste och skall bli den centrala organisationsprinci-
pen för världen efter det kalla krigets slut" . Men den amerikanska 
regeringen har inte varit beredd att genomföra ens mycket modesta 
åtgärder för att begränsa utsläppen av växthusgaser. På liknande 
sätt har i Europa förslaget om en för hela EU gällande kolskatt hit-
tills fallit offer för inrikespolitiskt käbbel i de flesta av medlems-
länderna. Världen har lång väg att gå innan de åtaganden som gjor-
des på Riokonferensen har förverkligats. 
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Utsläppen av växthusgaser och klimatpolitiken i Sverige 
Sverige har deltagit aktivt i diskussionerna om en klimatföränd-
ring, och den svenske meteorologen dr Bert Bolin har varit en aktiv 
och frispråkig ledare för Intergovernmental Panel on Climate 
Change, den grupp som tillhandahållit den vetenskapliga analys 
som legat till grund för konventionen om globala milj öförändring-
ar liksom för uppföljningskonferensen i Berlin. 

För Sveriges policy och analys rörande en klimatförändring har 
det redogjorts utförligt i den rapport som lämnats i enlighet med 
konventionen» Den grundläggande politiken, sådan den skissera-
des i flerpartiöverenskommelsen och 1991 års energilagstiftning, 
har beskrivits tidigare. De mer konkreta målen framlades i lagen 
om åtgärder för att motverka en klimatförändring (1993). I denna 
sägs att Sverige i enlighet med klimatkonventionen skall stabilise-
ra sina utsläpp av koldioxid på 1990 års nivå senast år 2000. Efter 
denna tidpunkt skall utsläppen reduceras. Strategin omfattar alla 
växthusgaser, men i avvaktan på ny kunskap har inga mål uppsatts 
för andra växthusgaser än koldioxid. Vid beräkningen av utsläppen 
är det för närvarande vanligt att man undantar biobränslen (under 
antagandet att det här helt enkelt rör sig om kol i ett kretslopp), 
bortser från skogsbruksåtgärder (som alltför osäkra) och utesluter 
andra växthusgaser. Därtill är det vanligt att man inkluderar endast 
direkta utsläpp av koldioxid (som uppstår exempelvis när man för-
bränner kol för att producera elektricitet) men bortser från indirekta 
utsläpp (som kan härröra från importerad el som producerats ge-
nom förbränning av kol). 

En viktig fråga i sammanhanget är om Sverige kan tillräkna sig 
en minskning av koldioxidutsläppen som är en följd av svenskt bi-
stånd men äger rum i andra länder. Sådan utväxling av utsläpp kal-
las "joint implementation" . Även om det är lätt att inse att det san-
nolikt är mer kostnadseffektivt att reducera koldioxidutsläpp i and-
ra länder än i Sverige har denna möjlighet inte inkluderats i Sveri-
ges handlingsplan. 

Miljö- och naturresursdepartementet, Sweden's National Report Un-
der the United Nations Framework Convention on Climate Change, sep-
tember 1994 (i fortsättningen "Svenska regeringens rapport"). 
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Sveriges "bokförda" koldioxidutsläpp14  år 1990 var 61,3 miljo-
ner ton. Det innebär en avsevärd minskning från cirka 100 miljoner 
ton år 1970, vilket till stor del är en följd av att kol- eller oljeeldade 
anläggningar ersatts med vattenkraft och kärnkraft. Tabell 3.1 visar 
fördelningen av koldioxidutsläppen år 1990. 

Tabell 3.1. CO2-utsläpp i Sverige 1993 
(1 000 ton CO2) 

Icke bokförda (a) 
Biobränslen 21 737 
Skog —34 368 

Bokförda (b) 61 256 
Icke energi 6 081 
Energi 55 175 

Icke-elektrisk 51 015 
Transport 23 092 
Övrigt 27 923 

Elektricitet (c) 4 160 
"Icke bokförda" är de utsläpp som konventionellt inte räknas som en del av Sveriges 

bidrag till de internationella reduktionerna av CO2-utsläpP. 
"Bokförda" är de utsläpp som konventionellt räknas som en del av Sveriges bidrag till 

de internationella reduktionerna av CO2  utsläpp. 
Denna siffra inkluderar den del av kraft/värmeproduktion som tas i anspråk för 

elproduktion. 
Källa: Miljö- och naturresursdepartementet, Sweden's National Report under the United 

Nations Framework Convention on Climat Change, Stockholm 1994. 

Trots Sveriges policy och uttalanden förutser den svenska hand-
lingsplanen en måttlig ökning av koldioxidutsläppen under nästa 
decennium. Svenska regeringens rapport räknar med att utsläppen 
kommer att öka från 61,2 miljoner ton CO2  år 1990 till 63,8 miljo-
ner ton år 2000 och 67,8 miljoner ton år 2005. Dessa beräkningar 

14 Att redovisa de miljöskadliga utsläppen kommer sannolikt att bli en 
stor tillväxtbransch under kommande år. Som "räknade" utsläpp har jag 
betecknat dem som inkluderats i de nationella målen, dvs. industrins ut-
släpp av koldioxid. Vad som ingår i dessa siffror och vad som inte ingår i 
dem är emellertid kontroversiellt. Den stora bristen härvidlag är att man 
inte tagit med sådana utsläpp som skett vid produktionen av importerade 
varor. 
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inkluderar ingen stor ökning av fossila bränslen som ersättning för 
avvecklad kärnkraft. Beräkningar som NUTEK gjort för Energi-
kommissionen förutser möjligheten av en stor ökning av CO2-ut-
släppen, och några av scenarierna innebär att utsläppen nära nog 
fördubblas till år 2020.'5  

Vi skall senare gå igenom förhållandet mellan Sveriges klimat-
förändringspolicy och kärnkraftsbeslutet. Även med nuvarande 
kärnkraftsproduktion kommer det helt klart att bli svårt för Sverige 
att infria sitt åtagande att stabilisera koldioxidutsläppen. Om Sveri-
ge väljer att avveckla sina kärnkraftsreaktorer kommer det inte ba-
ra att bli svårt utan nästan omöjligt att infria löftet. 

Avreglering av elmarknaden 

Internationella trender 
En avreglering av energi- och speciellt elmarknaderna har förbe-
retts i ett par decennier, och Sverige är relativt sent ute — men väl 
strukturerat — för att delta i denna utveckling. Jag skall här först 
beskriva de grundläggande elementen i avregleringen av elmark-
naderna och sedan beskriva den svenska avregleringsplanen och 
dess samband med en successiv avveckling av kärnkraften. 

Elproduktionen har traditionellt varit en av de mest reglerade 
näringarna. Många länder har reglerat den genom statligt ägande 
av de stora anläggningarna, medan andra använt traditionell regle-
ring av kapitalavkastningen inom kraftföretagen för att kontrollera 
elpriserna och elmarknaden. Modellen med ett rent statligt ägande 
ser vii dag i Frankrike, där Electricite de France i själva verket är 
ett statligt kontrollerat, vertikalt och horisontellt helt integrerat mo-
nopol. Den andra ytterligheten finner vii USA med en övervikt för 
delstatligt reglerade, vertikalt integrerade lokala monopol som till-
godoser relativt stora områden. Den svenska modellen är en hy-
brid, ofta betecknad som en klubb av elproducenter, 16  i vilket en 

15  Se NUTEK (Närings- och Teknikutvecklingsverket), Scenarier över 
energisystemets utveckling år 2020 (del II), PM 95-03-02, tabell 5.3. 
16  Se Hjalmarsson, a.a. 
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statsägd producent (Vattenfall) fungerar som prisledare och där 
verksamheten är samordnad genom informella överenskommelser. 

Elkraften har varit starkt reglerad därför att den av tradition räk-
nats till "de naturliga monopolen", vilket är fallet när ett enda före-
tag kan tillhandahålla en speciell nyttighet eller tjänst till en lägre 
kostnad än en mångfald företag. För detta ändamål kan det vara 
lämpligt att dela upp elkraftsindustrin i tre delar: 

Produktion 
Transmission 
Distribution 

Ända tills helt nyligen antogs det allmänt att hela elkraftsindustrin 
borde betraktas som ett inhemskt naturligt monopol på grund av de 
höga transmissionskostnaderna och de betydande stordriftsförde-
larna i produktionen. Under det senaste decenniet har detta synsätt 
ifrågasatts, och det är numera bara transmissionen och distribu-
tionsnäten till de små kunderna som allmänt anses ha inslag av na-
turligt monopol. Förändringen i synsättet är till en del en följd av 
den framgångsrika upplösningen av telekommunikationernas ver-
tikalt och horisontellt integrerade nätverk och till en annan del tek-
nisk, beroende på att stordriftsfördelarna i elkraftsproduktionen ut-
tömts. Den vanliga åsikten bland oberoende specialister i dag är att 
även om produktionen är tekniskt komplex är den optimala anlägg-
ningsstorleken tillräckligt liten för att en rimlig konkurrens skall 
uppkomma mellan alternativa elkraftsproducenter. 

Dessa teoretiska antaganden har förstärkts av erfarenheter från 
andra delar av världen där en avreglering av elmarknaden faktiskt 
har skett. Till de viktigaste experimenten med relevans för Sverige 
hör den brittiska och den norska utvecklingen. Fallet Storbritanni-
en har studerats omsorgsfullt och utövat stort inflytande på rund 
av sin banbrytande natur och skall beskrivas helt kort här.' Före 

17 Genomgången bygger främst på John Vickers och George Yarrow, 
"The British Electricity Experiment" i Economic Policy, april 1991, s. 
188-232, samt David Newbery och Richard Green, "Regulation, Public 
Ownership and Privatisation of the English Electricity Industry" i Gil-
bert och Kahn, a.a. 
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reformen bestod systemet i Storbritannien (närmare bestämt Eng-
land och Wales) av två vertikalt integrerade statsägda segment —
det ena för elkraftsproduktion och det andra för transmission. Den 
brittiska regeringen bestämde sig för att bryta upp och privatisera 
elkraftsindustrin. Produktionssegmentet delades upp i två produk-
tionsbolag, av vilka det ena (National Power) skulle omfatta kärn-
kraftsanläggningarna och 60 procent av den konventionella kraft-
industrin medan den andra (PowerGen) skulle tillföras de åter-
stående kraftstationerna. Transmissionssegmentet överfördes till 
National Grid Company, som skulle vara ett reglerat monopol. Dis-
tributionssegmentet delades upp i tolv regionala elbolag. 

Ett av de mest radikala dragen i de brittiska reformerna var in-
rättandet av en "spotmarknad" för att samordna produktionen. 
Många system koordinerar elproduktionen genom ett centraliserat 
"pool"-system, varigenom en centralt placerad planerare ställer 
kraftstationerna i kö med ledning av deras kostnader för marginal-
produktionen. På den brittiska spotmarknaden måste varje kraft-
producent lägga fram sina anbud med kvantiteter och priser för 
varje halvtimme under följande dag. National Grid Company rang-
ordnar sedan dessa anbud på grundval av kostnaderna, och med 
hjälp av skattningar av förbrukningen planeras sedan de billigaste 
leveranserna för nästa dag. Detta ger också upphov till en rad spot-
priser som visat sig kunna variera avsevärt (vilket är naturligt för en 
industrigren där marginalkostnaderna varierar så mycket, beroen-
de på belastningen). 

En definitiv utvärdering av de brittiska reformerna är det för när-
varande inte möjligt att göra, men försöksvis kan man dra en del 
slutsatser på grundval av de data som föreligger. För det första 
tycks systemet i sin helhet ha blivit en stor framgång och fungerat 
relativt smidigt. För det andra har de brittiska reformerna genom 
att öppna produktionsmarknaden och separera elproduktion från 
transmission givit upphov till ett betydande produktionstillskott 
med en till 1996 planerad extra tillförsel av totalt 11 GW (en giga-
watt = en miljon kW) från gaskraftverk av kombicykeltyp, att jäm-
föras med totalt cirka 60 GW. För det tredje visade sig försäljning-
en av kärnkraftverk vara ogenomförbar då det inte fanns någon 
marknad för dem, varför staten tvingades behålla dem och subven-
tionera dem genom att ta ut en särskild avgift som belastar elpro- 

41 



duktionen med fossila bränslen. För det fjärde, och det är kanske 
det mest relevanta för den svenska planeringen, har det rests en 
tidvis stark kritik mot skapandet av ett duopol på elkraftsproduktio-
nens område, med två företag som uppenbarligen har incitament 
och en marknadsställning som gör att de kan höja priserna över 
konkurrentens nivå. Slutligen har det visat sig att elpriserna i pro-
ducent- och distributionsledet inte har sjunkit märkbart efter det att 
reformerna genomfördes. 

Storbritannien var ett av de första länderna som liberaliserade 
sin elmarknad, men under de senaste åren har en rad andra länder 
vidtagit åtgärder för att avreglera vissa delar av marknaden, även 
om metoderna skiljer sig mycket från land till land, beroende på de 
skilda initiala förhållandena." De stora gemensamma dragen i de 
olika länderna är följande: 

Beträffande produktionsledet rör sig de flesta länder i riktning 
mot ett system med konkurrens mellan elproducenterna. Ibland 
uppnås detta mål genom att man öppnar tillgången till transmis-
sionssystemen, medan produktion och transmission i andra fall 
separeras så att incitamenten att utestänga konkurrenter reduce-
ras. 

Beträffande transmissionsledet inser man allt mer att transmis-
sionssystemet är nyckeln till konkurrens i elkraftsindustrin. Där 
systemen är vertikalt integrerade (som de i många fall är i USA 
och i vissa europeiska länder) är bristande tillgång till transmis-
sionssystem ett överväldigande hinder för etablering. I de fall de 
olika staterna kräver tillstånd och godkännande av internationel-
la elektriska länkar utgör detta också ett hinder för internationell 
handel med elkraft. Den framtvingade separeringen av produk-
tion och transmission i Storbritannien var förmodligen det mest 
effektiva sättet att säkerställa konkurrens, men hittills har an-
strängningarna att öppna transmissionsledningarna givit mycket 
magra resultat. 

18  För  en diskussion av de mer omfattande liberaliseringsplanerna, se 
Gilbert och Kahn, a.a. 
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Transmissions- och distributionsleden är i regel fortfarande pris-
och servicereglerade i de flesta länder. Den stora innovationen i 
detta led är att röra sig bort från den traditionella avkastnings-
regleringen till ("CP/—X" )-reglering. Med en traditionell av-
kastningsreglering fastställs priserna som produktionskostnad 
plus en godkänd avkastning på investerat kapital. Med denna 
metod är incitamenten att åstadkomma besparingar mycket små, 
och metoden gynnar mest kapitalintensiva produktionsmetoder. 
En radikalt annorlunda metod är att fastställa priserna som in-
flationstakten eller konsumentprisindex, ("CPI"), minus en nor-
mativ effektivitetsförbättring, ("X"). Denna nya metod imiterar 
en marknad med fri konkurrens såtillvida att varje kostnadssänk-
ning slår igenom direkt som vinst. Den viktigaste nackdelen med 
denna metod är osäkerheten om vilken X-koefficient som är 
lämplig. Denna representerar kostnadsreduktionen i relation till 
ekonomin i dess helhet. Metoden har tillämpats i de brittiska el-
kraftsreformerna. De reglerande myndigheterna har dock varit 
extremt försiktiga genom att välja X=0. Detta innebär att pro-
duktivitetsförbättringarna i elkraftsindustrin och i den totala eko-
nomin inte kommer att avvika från varandra. Om X sätts felaktigt 
under en alltför lång period kommer systemet att degenerera an-
tingen till en olönsam industri eller till överdrivna vinster, men 
britterna tycks ha varit mer rädda för förluster än för överdrivna 
vinster. 

Det svenska avregleringsförslaget 
I Sverige har en avreglering av elkraftsindustrin övervägts under 
det senaste decenniet. Den svenska debatten tog fart som en följd 
av de ovannämnda brittiska erfarenheterna, avregleringen på den 
norska marknaden i januari 1991 och 1990-talets diskussioner om 
en enda marknad för elkraft i Europeiska unionen. Vi skall först 
beskriva förslaget och därefter göra en kort utvärdering av det. 

Det svenska avregleringsförslaget framlades av den borgerliga 
regeringen, och efter en viss tvekan beslutade den nuvarande soci-
aldemokratiska regeringen att gå vidare med planen ungefär på det 
sätt som tidigare skisserats. 
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De grundläggande principerna i det svenska förslaget sådant det 
förelåg sommaren 1995 är följ ande.I9  

Den centrala principen bakom reformen av elmarknaden är att 
skapa en tydlig åtskillnad mellan produktion och försäljning av 
elkraft å ena sidan och transmission av elkraft å den andra. Pro-
duktion och försäljning av elkraft bör vara underkastad konkur-
rens medan transmissionen bör regleras och övervakas för att sä-
kerställa en effektiv drift. 

Transmissionsnätet skall delas i två delar dels det statliga stam-
nätet, dels region- och distributionsnät. Stamnätet skall ägas och 
drivas av Svenska Kraftnät, som är ett statligt verk, medan re-
gion- och distributionsnäten skall ägas av kraftbolagen men vara 
underkastade en statlig reglering. 

Svenska Kraftnät skall ansvara för en pålitlig service och balan-
sera utbud och efterfrågan på kort sikt. Svenska Kraftnät skall 
också bära ansvaret för att det skapas en marknad för elkraft. Det 
är inte klart om denna marknad kommer att bli av pooltyp eller en 
verklig spotmarknad som i Storbritannien, även om den senaste 
tidens diskussioner tyder på att en gemensam svensk-norsk spot-
marknad kan etableras. 

Ägarna till transmissionslinjer måste öppna dessa för tredje part. 
Det innebär att de blir skyldiga att koppla samman andras linjer 
och kraftverk med sina egna nät och överföra elkraft på rimliga 
villkor. Det är för närvarande inte klart hur prissättningen för 
överföringen skall regleras. 

Utrikeshandeln med elkraft skall också fortsättningsvis regleras 
av staten. Det kommer framför allt att krävas tillstånd för att öpp-
na och driva internationella transmissionslänkar. 

19 Denna sammanfattning är grundad på Summary of Government Bill 
1993/94:162: A Competitive Electricity Trade, Stockholm 1994, och på 
diskussioner med departements- och näringslivsexperter. 
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Utvärdering 
Så som fallet är med de flesta stora förändringar av komplexa sy-
stem är det svårt att förutse resultatet av en förändring som är så 
genomgripande som den som föreslagits för det svenska elkrafts-
systemet. Några få kortfattade kommentarer är tillräckliga för den 
här studiens syfte. 

För det första har Sverige genom en lycklig historisk tillfällighet 
en industriell struktur som är mycket väl lämpad för en effektiv 
avreglering av elkraftsindustrin. Det nuvarande systemets stora 
fördel är att det naturliga monopolets mest primära inslag — stam-
nätet som överbryggar stora avstånd — redan till stor del ligger i 
statens händer och därför kan fungera som ett medel för konkur-
rens mellan kraftproducenterna. Detta system står i kontrast till sy-
stemen i Tyskland och USA, där utvecklingen av regionala inte-
grerade monopol utgör ett allvarligt hinder för konkurrenter som 
vill komma in på marknaden. Liksom i fall med vertikalt integrera-
de monopol som Bells förutvarande telefonsystem blir det i dessa 
länder ytterst svårt att avtala om helt öppen tillgång till transmis-
sionsnätet när sådan tillgång står i strid med ägarnas ekonomiska 
intressen. En effektiv användning av det statliga svenska stamnätet 
kommer med andra ord att vara ett extremt verksamt instrument 
när det gäller att främja en effektiv konkurrens mellan kraftpro-
ducenterna. 

För det andra är potentialen för effektiv internationell konkur-
rens fortfarande oklar. Den utsträckning i vilken utländska produ-
center kan ta upp konkurrensen begränsas av transmissionslänkar-
na mellan Sverige och andra länder. För närvarande är den totala 
kapaciteten för dessa länkar 34 TWh per år av en total produktion 
på 145 TWh. Det innebär att de utländska producenternas maxima-
la insteg på den svenska marknaden är cirka 25 procent av den tota-
la kapaciteten. Detta är dock troligen en betydande överdrift, efter-
som många av dessa länkar inte är tillgängliga vid en viss tidpunkt 
och den totala handeln ligger långt under kapaciteten. För att uppnå 
en effektiv konkurrens på den svenska marknaden skulle länkarna 
till utlandet behöva ha betydligt större kapacitet. 

För det tredje: i det svenska förslaget väcks den viktiga frågan 
om Vattenfall skall förbli ett dominerande företag på produktions- 
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och distributionsmarknaderna. I det gamla systemet, där Vattenfall 
var reglerat och övervakat, låg risken för missbruk i dess mycket 
låga kapitalkostnader och överkapitaliseringen av anläggningar-
na.20 I den nya ekonomiska miljön kommer Vattenfall att vara den 
dominerande inhemska kraftleverantören och ha betydande incita-
ment att undervärdera tillgänglig kapacitet och därmed höja priser-
na, antingen med en kraftpool som medel eller genom en spot-
marknad. 

Risken med att låta en producent dominera har analyserats 
mycket omsorgsfullt i det brittiska fallet, där en dominerande el-
kraftsproducent tilläts bestå. Experter har hävdat att detta har lett 
till chanstagning på spotmarknaden, missbruk av monopol och pri-
ser som faktiskt stigit efter avregleringen. Oro över Vattenfalls roll 
på en avreglerad marknad väcktes i en studie av Lars Bergman och 
Bo Andersson.21  De drar slutsatsen att "om elmarknaden utgörs av 
åtminstone fem elproducerande företag av jämbördig storlek redu-
ceras signifikant deras möjlighet att påverka marknadspriset" 
(s. 13). Om målet är en struktur i vilken inget företag har mer än en 
femtedel av elproduktionskapaciteten skulle detta kunna tillgodo-
ses genom att Vattenfall bryts upp i två delar och ett säkerställande 
av att utländska leverantörer har transmissionslänkar som kan ge 
en nettoimport till Sverige av åtminstone en fjärdedel av den in-
hemska svenska elproduktionskapaciteten. 

De som försvarar Vattensfalls nuvarande ställning framhåller 
två argument. Det första är att Norge skulle vara ett mer analogt 
fall. Där tycks inte den dominerande producenten (Statkraft) utöva 
sin starka ställning på marknaden. Frågan om några dominerande 
producenter avstått från att dra fördel av sin monopolställning är 
dock inte övertygande; det är bättre att försäkra sig om att mark-
nadsstrukturen är sådan att inget företag har en sådan möjlighet att 
höja priset. Det andra argumentet till försvar för den nuvarande 
strukturen är att Vattenfall är en medelstor anka i en liten damm 
men att den med integrationen på Europamarknaden kommer att 

20 Denna ståndpunkt hävdas eftertryckligt i Hjalmarsson, a.a. 
21 Lars Bergman och Bo Andersson, "Market structure and the price of 
electricity: an ex ante analysis of the deregulated Swedish electricity 
market", Handelshögskolan i Stockholm, rapport, september 1994. 
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bli en medelstor anka på en stor sjö. Det kommer med andra ord 
inte att spela någon stor roll på en större nordisk eller europeisk 
marknad. I själva verket skulle Sverige på den större marknaden 
kunna tjäna på att ha ett stort företag som Vattenfall som kan kon-
kurrera med andra stora aktörer (exempelvis Electricite de France, 
som har börjat förvärva andelar i företag i andra länder i Nordeuro-
pa). Detta andra argument skulle vara övertygande om fakta var 
annorlunda än de är nu. För närvarande är Vattenfall fortfarande det 
dominerande företaget på den svenska marknaden, och möjlighe-
ten av en storskalig utländsk penetration av den svenska elmarkna-
den ter sig för närvarande ganska avlägsen. 

Därför skulle det vara något ironiskt om den svenska avregle-
ringen kopierade inte bara de lyckade innovationerna som det brit-
tiska avregleringsexperimentet visat upp, utan också bristerna som 
faktiskt skulle kunna undvikas. Om Sverige fullföljer sitt avregle-
ringsexperiment bör det övervägas om Vattenfall inte borde delas 
upp i två eller tre produktionsbolag. Dessutom förefaller ett fortsatt 
statligt ägande av Vattenfall i en avreglerad miljö vara meningslöst. 
Statligt ägande kommer sannolikt att leda till en sammanblandning 
av olika mål och medföra politisk intervention. Tidigare har Vat-
tenfall helt klart dragit fördel av de låga kapitalkostnader som stat-
liga verk kan utnyttja och som medfört en felaktig allokering av 
kapital mellan den privata och den offentliga sektorn och ett över-
kapitaliserat system för elproduktion. 

För det fjärde: en av de stora skillnaderna mellan det svenska 
fallet och de brittiska och amerikanska avregleringsexemplen är att 
den svenska elkraftsindustrin inte tycks vara belastad med en stor 
mängd "olönsamma tillgångar" . Denna term syftar på högkost-
nadsanläggningar som drivs vidare under en avkastningsreglering 
därför att ägarnas monopolställning gör det möjligt att belasta kun-
derna med de höga kostnaderna. I en marknad med fri konkurrens 
skulle varje anläggning vars marginalkostnader för produktionen 
var högre än priset läggas ned. I en reglerad monopolsituation kan 
en högkostnadsanläggning förbli i drift om redan tagna kostnader 
därigenom kan återvinnas. I Storbritannien och USA är många 
kärnkraftsanläggningar sådana olönsamma tillgångar. I Storbritan-
nien och Tyskland har kolgruvorna till helt nyligen också varit 
olönsamma tillgångar som de reglerande myndigheterna försökt 
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att driva vidare. Av effektivitetsskäl borde dessa olönsamma till-
gångar läggas ned, men de politiska svårigheterna har hittills visat 
sig vara oöverstigliga. 

Data rörande omfattningen av olönsamma tillgångar i Sverige är 
ofullständiga, men det verkar som om de kärnkraftverk som för 
närvarande är i drift kommer att vara ekonomiska också i fortsätt-
ningen, i synnerhet om priserna stiger till kostnadsnivån för nya 
kraftverk. Både kärnkraftverken och vattenkraftverken har för när-
varande låga marginalkostnader för produktionen — i storleksord-
ningen 5 till 15 öre per KWh att jämföras med cirka 35 öre per 
KWh för nya kraftverk (allt i 1995 års priser) enligt de skattningar 
som presenteras längre fram i boken. Det förefaller därför sanno-
likt att frågan om olönsamma tillgångar inte blir ett stort hinder för 
en verklig avreglering av elkraftsindustrin i Sverige. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det svenska avregleringsför-
slaget tycks vara väl strukturerat för att skapa en fri marknadskon-
kurrens på elproduktionens område. Den stora invändningen i frå-
ga om förslaget är att Vattenfall behålls som en dominerande mark-
nadskraft. Det bör övervägas om Vattenfall bör privatiseras och de-
las upp i två eller tre åtskilda enheter för att skapa verklig 
konkurrens på elmarknaden. 

Avreglering och avvecklingen av kärnkraften 
Vad innebär tillkomsten av en elmarknad med fri konkurrens för 
effekterna av en avveckling av kärnkraften i Sverige? Överraskan-
de nog är det sannolikt att påverkan blir liten. Skälet till detta är att 
kostnaden för en kärnkraftsavveckling i första hand bestäms av 
kostnaderna för ersättningskraft och att denna kostnad förmodli-
gen i stort sett är oberoende av avregleringen. Låt oss säga att 10 
TWh av kärnkraftsproducerad el avlägsnas ur det svenska elsyste-
met. Den ekonomiska kostnaden för en sådan åtgärd kommer då att 
utgöras av kostnader för nya kraftverk eller av de besparingsåtgär-
der som blir konsekvensen av de högre priserna. Om inte priserna 
eller utbudselasticiteten var helt olika i olika system skulle kostna-
den för förlusten av 10 TWh i produktionen vid en första skattning 
vara densamma med en reglering av klubbtyp som på en marknad 
med fri konkurrens. 
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Avregleringen har emellertid konsekvenser av andra ordningen. 
Det är troligt att dessa leder till att avvecklingskostnaden blir lägre 
på en marknad med fri konkurrens än i en reglerad eller halvmono-
polistisk struktur. Antag därför att den avreglerade marknaden in-
nebär konkurrens. I detta fall kommer effekterna av en kärnkrafts-
avveckling att vara olika på grund av skillnader i marknadsstorlek, 
olika tålighet för chocker och på grund av effekten av att ineffekti-
va producenter slås ut. Låt oss återigen påminna oss om att det vi 
analyserar är skillnader i effekterna av en kärnkraftsavveckling, 
beroende på om kraftindustrins strukturer är reglerade eller avre-
glerade, inte avvecklingskostnaderna som sådana. 

Den första skillnaden uppkommer om marknadens storlek är 
olika i den reglerade respektive avreglerade industriella strukturen. 
Vanligtvis antar man att priset blir lägre i den avreglerade än i den 
reglerade marknaden därför att ineffektiv produktion och förbruk-
ning avvecklas. Den ekonomiska kostnaden för en kärnkraftsav-
veckling är i allmänhet osäker i detta fall och är beroende av den 
exakta strukturen av utbudskostnaderna. Om avregleringen gör 
kärnkraften mer effektiv och sänker dess marginalkostnader skulle 
en avveckling av kärnkraften faktiskt bli mer kostsam i en avregle-
rad miljö. Om avregleringen å andra sidan medförde en omorgani-
sation av kraftindustrin och sänkte elpriserna utan att förändra 
kärnkraftens marginalkostnad skulle en avveckling av kärnkraften 
bli mindre kostsam i en avreglerad miljö. 

Ett hypotetiskt exempel kan förklara detta paradoxala resultat. 
Låt oss anta (tvärt emot vad som är fallet i Sverige) att kärnkraft-
verken var oekonomiska, "olönsamma tillgångar". I en avreglerad 
miljö skulle de därför stängas av, och ägarna skulle mycket väl 
kunna hamna i ekonomiska svårigheter. I det fallet skulle en av-
veckling av kärnkraften inte medföra några kostnader, eftersom 
anläggningarna skulle stängas under alla förhållanden. Låt oss i 
kontrast till detta fall föreställa oss en reglerad miljö där kraftbola-
gen kan övervältra sina kostnader på kunderna och driva kraftver-
ken vidare för att återvinna kapitalkostnaderna. I det fallet skulle en 
avveckling av kärnkraften faktiskt spara pengar därför att de oeko-
nomiska kraftverken skulle utrangeras. Den första skillnaden mel-
lan den reglerade och den avreglerade miljön är sannolikt liten men 
i princip oviss. 
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En annan skillnad uppkommer på grund av skillnader i mot-
ståndskraften mot chocker. Allmänt antas, och det finns många hi-
storiska belägg för detta, att en av konkurrens präglad miljö sanno-
likt är mer motståndskraftig mot chocker (eller tekniskt har mer 
elastiskt utbud) än ett reglerat system. Det förhåller sig så därför att 
chocker då kan spridas över flera händer. Om Sverige upplever ett 
år av liten nederbörd och liten vattenkraftsproduktion eller om el-
behovet är stort på grund av ekonomisk återhämtning kommer pri-
serna att stiga mindre brant i Sverige om landet är en del av en 
större skandinavisk elmarknad än om det var isolerat. Om Sverige 
är ett litet land på en stor elmarknad kommer elpriserna att fast-
ställas på en större elmarknad och bli oberoende av efterfråge- och 
utbudssituationen i Sverige. Vi skulle i allmänhet förvänta oss att 
den avreglerade miljöns större motståndskraft mot chocker skulle 
reducera kostnaderna för en kärnkraftsavveckling. I en mer robust 
miljö skulle en avveckling förorsaka mindre elprishöjningar och 
som en följd därav en mindre sänkning av realinkomsten. 

Sammanfattningsvis kan om den svenska avregleringsplanen 
sägas att den i stort sett tycks gå i rätt riktning — med det anmärk-
ningsvärda undantaget att ett dominerande företag tillåts behärska 
elmarknaden. Det tycks emellertid inte föreligga något starkare 
samband mellan regleringen som sådan och fördelar eller nackde-
lar med en avveckling av kärnkraften. Vi skall redovisa några skatt-
ningar av regleringarnas inverkan på avvecklingskostnaderna, 
men rent principiellt kan man förvänta sig att de kommer att vara 
små i jämförelse med de direkta kostnaderna. 
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4. Metod och analysens 
förutsättningar 

I de inledande kapitlen kartlades det svenska energisystemets 
struktur, de aktuella milj öfrågorna, några av de frågor som alterna-
tiva energikällor ger upphov till samt rådande regleringar. I detta 
och följande kapitel gör vi en mer ingående analys av alternativa 
möjligheter. Tonvikten kommer att läggas på ekonomiska modeller 
och energimodeller i syfte att beräkna olika alternativs för- och 
nackdelar. Samtidigt måste vi tänka på att modeller inte är några 
sanningsinstrument och att de inte kan lösa grundläggande politis-
ka eller filosofiska konflikter. De tillhandahåller en meny av val-
möjligheter och prislappar på dessa, men ytterst är det de enskilda 
människornas och regeringarnas sak att besluta vad som skall gö-
ras. 

Vi skall börja med att skissera utsikterna för en ökad efterfrågan 
på elkraft under de båda närmaste decennierna. Vi skall sedan visa 
hur en minskning av utbudet, exempelvis genom en avveckling av 
kärnkraften, kommer att påverka elmarknaden. 

Därefter beskrivs en modell av det svenska elkraftssystemet. 
Den har konstruerats för den här studien i syfte att möjliggöra be-
räkningar av olika handlingsmönsters fördelar och nackdelar. Mo-
dellen, som kallas Swedish Energy and Environment Policy (eller 
SEEP), appliceras sedan på debatten om kärnkraftsavvecklingen 
och skattar de samhällsekonomiska kostnaderna och intäkterna av 
olika alternativ. Detta görs såväl med som utan hänsyn till andra 
miljömässiga restriktioner, framför allt sådana som är förknippade 
med koldioxidutsläpp. 

Utbud och efterfrågan 1990 och 2010 
I det här avsnittet tar jag upp alternativa prognoser för produktion 
och efterfrågetillväxt på elmarknaden. Därefter presenteras en 
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kortfattad översikt av hur en kärnkraftsavveckling kommer att på-
verka den svenska elmarknaden. 

De ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av en av-
veckling kommer att bero av efterfrågeutvecklingen och av till-
gången till alternativa energikällor under de två eller tre närmaste 
decennierna. Om efterfrågan på elkraft stiger brant, som den gjort 
under det senaste kvartsseklet, och om inget genombrott sker på de 
alternativa och miljövänliga energikällornas område, kommer en 
avveckling av kärnkraften att kräva stora investeringar i dessa al-
ternativ eller en kraftig höjning av elpriserna för att begränsa efter-
frågan. Om å andra sidan de energibesparande åtgärderna visar sig 
mer framgångsrika än man för närvarande förväntar sig, eller om 
nya billiga energikällor för elproduktion kan tas i bruk, då kan av-
vecklingen av kärnkraften ske till relativt låga kostnader. 

Bakgrund 
En av de grundläggande filosofiska utgångspunkterna för den här 
studien är att analysera det svenska dilemmat med hjälp av gängse 
ekonomiska metoder och att i största möjliga utsträckning bygga 
på antaganden som är oberoende av dem som står för "den veder-
tagna uppfattningen" i Sverige. Det är knappast till någon hjälp för 
en utländsk betraktare att helt enkelt göra de svenska antagandena 
till sina — en sådan uppgift skulle klaras mycket lättare av någon 
som känner landet och dess psykologi bättre. För att så långt det är 
möjligt försäkra mig om en objektiv utgångspunkt har jag baserat 
mina antaganden om ekonomin och elmarknaden på grundläggan-
de ekonomiska principer i stället för att förlita mig på gängse an-
taganden. Detta tillvägagångssätt kan naturligtvis slå fel om av-
stånd skapar okunnighet, men det ger åtminstone ett nytt perspek-
tiv på saker och ting. 

Ett av de stora osäkerhetsmomenten i skattningarna är hur myck-
et efterfrågan på elkraft växer. Det är viktigt att förstå den tekniska 
definitionen här: med elefterfrågan menas den efterfrågan på el-
kraft som skulle föreligga vid konstanta relativpriser på elkraft och 
andra energikällor. Det är inte samma sak som kvantiteten efter-
frågad elkraft, som blir mindre eller större om elpriserna exempel-
vis stiger eller sjunker med tiden. 
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I den här studien har två oberoende skattningar av elefterfrågans 
tillväxt tagits fram. Den första, som beskrivs i det här avsnittet, är 
en ren efterfrågemodell, i vilken vissa antaganden görs om tillstån-
det på elmarknaden. Därefter beräknas ökningen av elefterfrågan. 
Det är en ofullständig metod, och den används huvudsakligen i be-
lysande syfte. Den andra uppsättningen beräkningar utvecklas i av-
snittet om SEEP-modellen. Dessa beräkningar bygger på en all-
män jämviktsansats, i vilken efterfrågan på elkraft och icke-elekt-
risk energi integreras med resten av ekonomin. Detta andra tillvä-
gagångssätt är mer komplett men också mer komplext. Dessutom 
kontrasteras antagandena om energianvändningen i de båda syn-
sätt som utvecklas här mot dem som nyligen utvecklats i svenska 
sammanhang, i syfte att möjliggöra jämförelser. 

I det förstnämnda tillvägagångssättet, som i stor utsträckning är 
baserat på ekonometriska metoder, har elefterfrågefunktionerna 
skattats för både bostads- och industrisektorn. Den metodik som 
använts är i korthet följande:22  

Den första frågan har att göra med tillväxten i den svenska reala 
bruttonationalproduktion (BNP) under det närmaste kvartsseklet. 
För att få fram dessa skattningar har standardmetoder applicerats 
på historiska data. Till att börja med togs folkmängdsprognoser 
fram, vilka användes för att göra en skattning av den svenska ar-
betskraftens förändring från 1993 till 2010. För att få fram syssel-
sättningsgraden antogs att arbetslösheten kommer att minska grad-
vis och nå 4 procent år 2010. 

Därefter skattades produktivitetsfunktioner för tiden 1970-93. 
Produktiviteten definierades som real BNP per sysselsatt. 

Resultaten av BNP-regressionen framgår av raden "ekonomet-
riska skattningar" i tabell 4.1 och 4.2. Den beräknade tillväxten i 
BNP för tiden 1993-2020 har uppskattats till i genomsnitt 2,24 
procent per år. Denna tillväxt är betydligt högre än den varit under 
de senaste två decennierna. Beräkningen baseras på antagandet att 
produktivitetsökningen blir 1,3 procent om året under tiden fram 
till 2020, en takt som ligger mellan 1970-talets nedslående erfaren-
heter och den mer tillfredsställande ökningen under tiden 1980- 

22 Skattningarna av efterfrågeökningen på elkraft i Sverige gjordes med 
assistans av David Lam vid Yale College. 
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93. Det väsentliga skälet för en hög BNP-tillväxt i denna fram-
skrivning ligger emellertid i antagandet att Sverige så småningom 
kommer att återhämta sig från den djupa depression som för närva-
rande kännetecknar svensk ekonomi. Ser man på delar av denna 
tidsperiod har tillväxttakten antagits bli i genomsnitt 2,5 procent 
om året under åren 1993-2005 och antagits sjunka till den skattade 
potentiella tillväxttakten 1,75 procent om året efter 2010. 

Tabell 4.1. BNP-utvecklingen i Sverige 1970-2020 

Genomsnittlig årlig tillväxttakt 

1970-1980 1980-1993 1993-2020 
Faktisk 1,96 1,14 

Prognoser 
NUTEK 1,7 
SEEP-modellens referensfall 1,95 
Ekonometrisk skattning 2,24 
Finansdepartementet' 1,95 

1 T o m 2010. 

Tabell 4.2. Faktiska och beräknade elpriser och elefterfrågan i Sverige 
1970-2020 

Elpris Efterfrågan 

Period 

(öre/kWh, 1995 års priser) 

Bostäder Industri (TWh) 
1970 
1993 

2010 
NUTEK 

47,0 
63,1 

— 

29,1 
29,3 

— 

63,4 
140,4 

SEEP-modellens referensfall 87,3 47,8 142 
Ekonometrisk skattning 74-129 35-70 155-196 

2020 
NUTEK 107-130 41-65 134-158 
SEEP-modellens referensfall 90,4 50,8 165 
Ekonometrisk skattning 74-129 35-70 176-223 

Att försöka skatta efterfrågan på elkraft är alltid en kinkig uppgift. 
För den ekonometriska studien behövdes skattningar av inkomst-
och priselasticiteter för denna efterfrågan tillsammans med anta-
ganden om inkomstökning liksom pristrender. Det har gjorts ota- 
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liga studier av energi- och elförbrukning för andra länder och även 
för Sverige, och det ansågs vara en fördel att utveckla oberoende 
skattningar för detta projekt. För skattningen av energiförbruk-
ningen separerade vi småförbrukare (bostäder och handel) från 
storförbrukare (industri). Vi gjorde sedan en skattning av varje 
grupps efterfrågan under åren 1970-93 som en funktion av BNP, 
vad respektive grupp får betala och priserna för alternativa bräns-
len jämte den allmänna prisnivån. Dessutom infördes en fördröj-
ningsfaktor som gör det möjligt att ta hänsyn till elanvändningens 
långsamma anpassning till prisförändringar. Därtill användes in-
strumentella variabelskattningar för att testa för en potentiell på-
verkan av simultana ekvationsskevheter. 

Undersökningen av efterfrågan på energi gav följande resultat. 
För industrisektorn beräknades den förbli ganska oelastisk, med en 
kortsiktig priselasticitet för industrins elpris om —0,15 och en lång-
siktig priselasticitet om —0,17. Industrins behov befanns vara 
mycket känsligt för produktionsökning med en långsiktig inkomst-
elasticitet om 1,14. För bostäder och handel befanns efterfrågan 
vara mer priskänslig med en priselasticitet om —0,13 vid det första 
årets slut och en långsiktig priselasticitet om —0,54. 

Genom att använda BNP-projektioner och skattningar av efter-
frågan på energi beräknade vi sedan elefterfrågan fram till 2020 för 
tre prisscenarier. I alla scenarierna följer BNP-tillväxten den pro-
gnos som nämnts här ovan. Dessutom hölls bränslepriserna kon-
stanta (relativt prisindex för den svenska detaljhandeln) på 1993 
års nivåer. Slutligen gjordes de tre prognoserna för respektive pris-
scenario (benämnda I, II och III) där (I) innebär att elpriserna hålls 
konstanta på 1993 års nivå; (II) att elpriserna fram till 2010 ökar i 
jämn takt med 50 procent från 1993, varefter de hålls konstanta på 
den högre nivån från 2010; och (III) att elpriserna fram till 2010 har 
ökat i jämn takt med 100 procent från 1993 och hålls konstanta på 
den högre nivån från 2010. Scenario I svarar mot det optimistiska 
antagandet att efterfrågan var mycket liten eller att ett genombrott i 
fråga om energikällorna möjliggör ny elproduktion till låga kostna-
der. Scenario II ligger sannolikt nära en rimlig prognos för elpriser-
na för de båda närmaste decennierna. Scenario III motsvarar vad 
som skulle hända vid en relativt snabb efterfrågeökning och allvar-
liga begränsningar för elproduktionen. 
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Det är osannolikt att efterfrågeökningen skulle vara lika stor i de 
olika sektorerna, men detta antagande görs i det här skedet huvud-
sakligen i belysande syfte. 

Tabell 4.1 och 4.2 redovisar de skattade priserna och ökningen 
av efterfrågan i de tre scenarierna tillsammans med andra skatt-
ningar som strax skall redovisas. Enligt dessa skattningar kan vi 
förvänta oss en relativt stark ökning av elefterfrågan i Sverige un-
der det närmaste kvartsseklet. I inget av fallen förväntas efterfrå-
gan på elkraft minska, och i alternativet med hög tillväxt väntas 
efterfrågan öka med 60 procent. I fallet med låg tillväxt, då elpri-
serna fördubblas i reala termer under de närmaste två decennierna, 
väntas ökningen bli omkring 25 procent under tiden fram till 2020. 

Som alla andra efterfrågeprognoser är naturligtvis också dessa 
hypotetiska och kan rymma många överraskningar, men de antyder 
att det kommer att föreligga behov av antingen en fortsatt kapaci-
tetsexpansion i Sverige eller en extremt stor ökning av elimporten. 
Om man avvisar ökad import som osannolik uppkommer omedel-
bart den fråga som nyss tagits upp i diskussionen om efterfrågan på 
energi, nämligen sannolikheten för att det kommer att krävas ytter-
ligare kapacitetsutbyggnad under de båda närmaste decennierna. 
Även med en fortsatt användning av den existerande kärnkraften 
ger den lägre skattningen en antydan om att kapaciteten (med exi-
sterande belastningskurvor) måste ökas med mellan 15 och 55 
TWh (eller med mellan 10 och 40 procent av 1993 års produktion) 
fram till 2010. Om kärnkraften avvecklas skulle det innebära en 
ytterligare ökning med 70 TWh eller totalt mellan 85 och 125 
TWh, vilket skulle betyda mer än en fördubbling av den nuvarande 
kapaciteten vid sidan av kärnkraften fram till 2010. Detta är uppen-
barligen en skrämmande framtidsvision. 

Alternativa projektioner 
Hur ter sig dessa beräkningar i jämförelse med andra? I en under-
sökning som genomförts av NUTEK 1995 gjordes en rad progno-
ser för Sverige, att användas av Energikommissionen för studier av 
den svenska energipolitiken.23  NUTEK:s undersökning prognosti- 
23 Se NUTEK (Närings- och Teknikutvecklingsverket), Scenarier över 
Energisystemets utveckling år 2020 (del II), PM 95-03-02. 
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serar en långsammare BNP-tillväxt om 1,7 procent om året i stället 
för de 2,24 procent vi kom fram till i våra skattningar av energibe-
hovet. En mer grundlig statlig studie av de långsiktiga utsikterna 

Tabell 4.3. Sammanfattande statistik från skattning av referensfallet 
genom SEEP-modellen 

1994 2000 2010 

Efterfrågan på energi (TWh) 570,1 612,3 706,4 
Specifik elektrisk 75,0 78,1 85,0 
Transporter 96,4 110,0 136,9 
Annat 398,7 424,2 484,5 

Elproduktion (TWh) 
Källor 138,0 138,0 142,0 

Kärnkraft 70,2 70,2 70,2 
Vattenkraft 67,8 67,8 67,8 
Andra existerande 0,0 0,0 4,0 
Ny kapacitet 0,0 0,0 0,0 

Miljöindex 
CO2-utsläpp (miljoner ton) 50,5 58,3 76,1 
S02-utsläpp (tusen ton) 76,5 88,3 112,7 

Energipriser (SEK/kWh) 
Elkraft 

Partipris 0,188 0,232 0,308 
Industrier 0,354 0,399 0,474 
Bostäder 0,747 0,791 0,866 

Transporter 0,829 0,829 0,829 
Annat 0,268 0,274 0,283 

Externa priser' 
CO2  (kronor per ton CO2) 
SO2  (kronor per ton SO2) 

Externa begränsningar2  
CO2  (i miljoner ton) 
SO2  (i tusen ton) 

Bruttonationalprodukt3  1 622 1 824 2 210 

Energiproduktionens andel (1994=100) 
Elkraft/BNP 100,0 88,95 75,53 
Energi/BNP 100,0 95,53 90,95 

Implicita marginalkostnader motsvarande den skattesats på utsläpp som skall ge den 
fastställda utsläppsminskningen. 
2  Utsläppsrestriktion. 
3  Miljarder svenska kronor i 1995 års priser. 
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för den svenska ekonomin prognosticerar däremot en tillväxttakt 
om 1,95 procent om året under perioden 1994-2010.24  

Senare i kapitlet presenteras SEEP-modellen, som är en mate-
matisk programmeringsmodell av det svenska energisystemet. 
Denna modell beräknar energi- och elförbrukningen med utgångs-
punkt i teknik och preferenser och har anpassats till 1994 års pris-
och produktionsnivåer. Resultaten av SEEP-modellen framgår av 
tabellerna 4.3 och 6.9, men i tabell 4.1 och 4.2 redovisas en del av 
de viktigare resultat för att jämförelser skall kunna göras. De skatt-
ningar av BNP-tillväxten som använts i SEEP-modellen är 1,95 
procent årligen i stället för den lägre prognosen i NUTEK-studien 
eller de högre siffror som återfinns i våra ekonometriska skattning-
ar. 

Vad elpriserna beträffar antas dessa stiga brant i NUTEK:s sce-
narier. För scenarierna 1, 2 och 3 beräknas en elprishöjning för in-
dustrin med mellan 78 och 183 procent (i konstanta priser), medan 
priset för hushållen antas stiga med mellan 38 och 92 procent (ock-
så detta i konstanta priser). Detta skall jämföras med de prishöj-
ningar om 0 till 100 procent i de ovan diskuterade skattningarna av 
energibehovet. 

Priserna har i SEEP-modellen antagits stiga relativt måttligt 
med en ökning om cirka 30 procent i råkraftpris under perioden 
1994-2020 för den händelse att kärnkraften inte avvecklas. Därtill 
kommer att efterfrågan på elkraft i SEEP-modellen beräknas öka i 
långsammare takt än i de skattningar som presenterats här. I refe-
rensfallet som definieras nedan beräknas efterfrågan vara 142 
TWh år 2010 och 165 TWh år 2020, till skillnad från 155-196 
TWh år 2010 och 176-223 TWh år 2020 i de ekonometriska skatt-
ningar som gjorts här. 

Ännu en jämförelse kan göras, nämligen mellan SEEP-model-
lens här nedan presenterade skattningar och de prognoser som görs 
i NUTEK-studien. SEEP-modellen skattar elbehovet till 142 TWh 
år 2010, vilket ligger väl inom gränserna för de skattningar som 
gjorts av NUTEK. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den ekonometriska undersök-
ning som gjorts för den här studien indikerar högre produktionstill- 

24   Finansdepartementets Medium-Term Outlook. 
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växt och högre tillväxt i fråga om elanvändningen än som vanligt-
vis antas i svenska energistudier. Det visar sig att dessa antaganden 
inte är avgörande för de viktigare resultaten i den här studien. Det 
bör emellertid noteras att vi har byggt skattningarna av efterfråge-
och produktionstillväxten på antaganden som tycks utgå från lägre 
tillväxttakt än i de ekonometriska skattningar som har gjorts här. 

Effekten av minskat utbud 
Längre fram i den här studien presenteras ett antal skattningar av 
kostnaderna för en avveckling av kärnkraften. I det här skedet kan 
det vara meningsfullt att presentera ett diagram som visar kärn-
kraftsavvecklingens ekonomi. Det bygger på en elementär syn på 
tillgång och efterfrågan med belysande siffror för elmarknaden. 

Figur 4.1 visar tillgång och efterfrågan på elkraft i det fall då 
kärnkraft ingår i produktionsmixen. Efterfrågekurvan (E) har den 
vanliga nedåtriktade lutningen som speglar att den efterfrågade 
kvantiteten, K, minskar om elpriset ökar. Priset anges på den ver-
tikala axeln och betecknas elpris. Utbudskurvan bygger på anta-
gandet att marginalkostnaden för den existerande kapaciteten är 
exist. MK. Den totala existerande kapaciteten i dag är Xtot. När exi-
sterande kapacitet är utnyttjad (där utbudskurvan bryts vid Xtot) 
måste ytterligare efterfrågan tillgodoses med ny kapacitet, vilken 
har en marginalkostnad som är ny MK. Utbudskurvan (inkl. kärn-
kraft) är därför den starkt vinklade linjen i figur 4.1. 

Figur 4.1 kan sägas ge en bild av elmarknaden år 2010. Vid den 
tidpunkten är den existerande kapaciteten otillräcklig för att till-
godose efterfrågan, varför en liten ökning i form av ny kapacitet 
(motsvarande K* minus Xtot) måste tillföras till marginalkostna-
den ny MK. Marknadspriset för elkraft på en konkurrensutsatt 
marknad kommer att motsvara den nya kapacitetens marginalkost-
nad, ny MK, och den efterfrågade kvantiteten anges av K*. 

Figur 4.2 visar effekterna av en avveckling av kärnkraften. För 
att visa detta antar vi att den nuvarande kapaciteten vid sidan av 
kärnkraften är Xtot—Xkärn, medan Xkärn är den nu existerande 
kärnkraftskapaciteten. En avveckling av kärnkraften kommer att 
påverka industrin genom att avlägsna kapacitet med låg marginal-
kostnad, Xkärn. Detta får som effekt att utbudskurvan förflyttas åt 
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Figur 4.1. Utbud och efterfrågan på el med kärnkraftverken i drift 

elpris 

ny MK 

exist. MK 

K 
Xtot 

K* 

vänster. Därför är utbudskurvan för elektricitet med kärnkraft i fi-
gur 4.2 ABCGH, medan den modifierade utbudskurvan efter kärn-
kraftsavvecklingen blir ABFGH. 

Vi har avbildat ett fall som tillåter en extremt enkel beräkning av 
kostnaderna för en kärnkraftsavveckling — ett fall där den efter-
frågade kvantiteten alltid är större än den existerande kapaciteten. 
detta fall kommer priserna alltid att motsvara den nya kapacitetens 
marginalkostnad, och den totala produktionen kommer att vara 
oberoende av efterfrågan. Även om detta är en förenkling innebär 
den inget större fel när det gäller de uppskattade kostnaderna. 

I detta förenklade fall är kostnaderna för en kärnkraftsavveckling 
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Figur 4.2. Utbud och efterfrågan på el utan kärnkraftverk 
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helt enkelt den kostnadsökning som avvecklingen medför. Denna 
återges i figur 4.2 av det skuggade området BFGC. Med lite efter-
tanke finner man att BFGC motsvarar (ny MK minus exist. MK) 
gånger kärnkraftskapaciteten, Xkärn. Denna kvantitet motsvarar 
skillnaden i marginalkostnader mellan ny kapacitet och kärnkraft 
gånger kärnkraftsproduktion. Den årliga kostnaden för en kärn-
kraftsavveckling är med andra ord den årliga kärnkraftsproduktio-
nen gånger kostnadsskillnaden mellan ny produktion och den exi-
sterande kärnkraftens rörliga kostnader. 

Vi kan lätt göra en skattning av kostnadernas storleksordning 
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genom att använda det förenklade tillvägagångssättet i figur 4.2. 
Skattningar som görs längre fram i denna studie tyder på att den 
existerande kärnkraftens marginalkostnad eller undvikliga kostnad 
är cirka 12 öre per kWh, medan marginalkostnaden för ny produk-
tion är cirka 35 öre per kWh (allt i 1995 års priser). Kärnkraftspro-
duktionen har under de senaste fyra åren uppgått till genomsnittligt 
cirka 70 TWh (eller 70 miljarder kWh). Den årliga kostnaden för 
en avveckling av kärnkraften skulle därför bli (0,35-0,12)•70 mil-
jarder kronor = 16,1 miljarder kronor. 

För att beräkna ett nuvärde måste vi känna till kärnkraftverkens 
återstående livslängd liksom kalkylräntan. Låt oss anta att kalkyl-
räntan är 5 procent om året. Detta är den reala kalkylräntan, korri-
gerad för förändringar i prisnivån. För en återstående ekonomisk 
livslängd av 10-30 år visar tabell 4.4 de skattade nuvärdena av en 
avstängning av kärnkraften. Den första kolumnen visar nuvärdet 
där detta diskonterats till avställningsåret; den andra kolumnen vi-
sar nuvärdet när avställningen sker år 2010 och värdet diskonterats 
bakåt till år 1995. 

Tabell 4.4. Skattade kostnader av kärnkraftsavveckling i en enkel utbuds-
och efterfrågemodell. Nuvärde av avveckling år 2010 
(miljarder kronor, 1995 års priser) 

Livslängd bortom Diskonterad till Diskonterad till 1995 
avstängning (år) awecklingsåret 
10 130,9 63,0 
20 211,3 101,6 
30 263,1 126,5 
I detta exempel har vi antagit att det inte förekommer någon prisreaktion. Därutöver 
antas att skillnaden mellan marginalkostnaden för ersättningskraft och den undvikbara 
kostnaden för existerande kärnkraft är 23 öre/kWh. Vid diskonteringen från år 2010 till 
1995 användes 5 procents realränta. 

Skattningen av kostnaderna för en avställning av kärnkraften som 
reducerar deras livslängd med tio år i den enklaste utbuds- och ef-
terfrågemodellen är som synes 63 miljarder kronor (i 1995 års pri-
ser diskonterade till 1995). Denna siffra är emellertid lite vilsele-
dande eftersom kostnaderna vid tiden för avställningen är avsevärt 
högre, 131 miljarder kronor (också detta i 1995 års priser). Åter-
stående livslängder om 20 och 30 år har något mindre än proportio- 
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nella ökningar i kostnadernas nuvärde, också detta beroende på 
diskonteringen. Det kan vara av värde att jämföra denna förenklade 
modell med den mer fullständiga modell som presenteras nedan. I 
SEEP-modellen beräknas de ekonomiska kostnaderna för en av-
ställning av kärnkraften år 2010 till 62,2 miljarder kronor, att jäm-
föras med 63,0 miljarder kronor i den förenklade modellen. 

Det finns en del subtila skillnader mellan de båda beräknings-
metoderna, och vi skall diskutera dem nedan, men den här kalkylen 
visar att den grundläggande logik som introducerades i figur 4.1 
och 4.2 fångar den fulla ekonomiska effekten anmärkningsvärt väl. 
Den grundläggande logiken bakom detta exempel är enkel. Efter-
som konsumtionen vid nedläggningen är större än den totala kapa-
citeten, kommer (under de förenklade antagandena om kostnads-
strukturen) varken priser eller efterfrågan att påverkas av nedlägg-
ningen. I detta fall behöver vi bara beräkna skillnaden mellan 
produktionskostnaderna för den existerande kapaciteten som av-
vecklas och produktionskostnaderna för den nya ersättningskapa-
citeten för att fastställa avvecklingskostnaderna. 

Man kan göra en rad känslighetsanalyser med denna kalkyl som 
grund och sätta alternativa värden på exempelvis kalkylränta, 
kärnkraftverkens kapacitet, marginalkostnader och efterfrågefunk-
tioner. Vi skall avstå från detta i det här sammanhanget eftersom vi 
skall presentera mer noggranna modeller senare. De grundläggan-
de resultat som presenterats här kommer att stå sig väl i de mer 
detaljerade diskussioner som följer. 

En modell för svensk energi- och miljöpolitik (SEEP) 
Så snart vi lämnat de enklaste utbuds- och efterfrågeexemplen bak-
om oss finner vi att växelverkan mellan energi-, miljö- och ekono-
miska faktorer blir ytterst komplex. Det är omöjligt att hålla alla 
olika variabler i huvudet för att beräkna effekterna av olika åtgär-
der vid alternativa scenarier och med en mängd tänkbara tillväxt-
mönster. För att uppfatta implikationerna av alternativa politiska 
åtgärder på energi- och miljöområdet på ett mer realistiskt sätt har 
jag därför konstruerat en ekonomisk modell av det svenska energi-
och miljösystemet, Swedish Energy and Environment Policy Mo-
del (SEEP-modellen). Detta gör det möjligt att skatta de ekonomis- 
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ka effekterna av alternativa åtgärder och tillvägagångssätt. Model-
len beskrivs mycket kortfattat nedan, då en mer detaljerad beskriv-
ning av dess struktur och grundläggande antaganden återfinns i ap-
pendix. 

SEEP-modellen är grundad på modern ekonomisk teori för att 
integrera ekonomiska faktorer med energi- och miljöfaktorer. Mo-
dellen avspeglar hela den svenska ekonomin på skilda nivåer. Icke-
energisektorerna är aggregerade till en enhet. Energisektorn har 
brutits ned i tre skilda segment — elektricitet, transporter och annan 
energianvändning (värme, varmvatten etc.). Därutöver tillkommer 
en miljösektor som innefattar restriktioner i fråga om utsläpp av 
exempelvis koldioxid och svaveldioxid. 

Energimarknaden har kopplade utbuds- och efterfrågesidor. Ef-
terfrågan svarar mot den totala produktionen, priserna på olika 
bränslen och priserna för olika förbrukarkategorier. Efterfrågan på 
energi har inte härletts från den ekonometriska modellen utan från 
en produktionsfunktionsanalys. Utbudet är beroende av bränsle-
och kapitalvarupriser, realränta, dvs. kalkylränta, statliga miljö-
och kärnkraftsregleringar och existerande kapacitet. Marknadens 
båda sidor balanseras av priserna, vilket innebär att priserna fast-
ställts så att önskade köp och försäljningar balanserar varandra. 
Vid jämvikt på marknaden måste alla produktionsprocesser gå 
jämnt ut eller läggas ned, och priserna är fastställda på grundval av 
marginalkostnader, inte genomsnittliga kostnader. 

Den viktigaste delen i modellen rör elproduktionen. Av den an-
ledningen representeras produktionen av distinkta tekniker (kärn-
kraft, vattenkraft, koleldade kraftverk etc.). Den nuvarande kapaci-
teten har både en driftkostnad och en kapacitetsbegränsning, me-
dan ny kapacitet saknar begränsningar men kommer att ha högre 
produktionskostnader. Modellen har förenklats genom att sådana 
faktorer såsom begränsningar i utbyggnaden av nya tekniker har 
uteslutits, men dessa är å andra sidan oväsentliga för det här redovi-
sade syftet. 

Modellen är dynamisk och sträcker sig från år 1994 till den tids-
horisont som är den maximala livslängden för de nuvarande kärn-
kraftverken, dvs. i årliga steg från 1994 till 2040. Valen i fråga om 
konsumtion, efterfrågan på energi, bränsleanvändning och andra 
ekonomiska variabler har gjorts under antagandet att Sverige 
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maximerar sin nationalinkomst. Rent tekniskt är den reala natio-
nalinkomsten summan av nettoproduktionen utanför energisektorn 
plus konsumentöverskottet i energisektorn minus kostnaderna för 
energiproduktionen. Produktionskostnaderna gäller både importe-
rad och i landet producerad energi (med speciell fokusering på el-
kraft). 

SEEP-modellen är snarare "kalibrerad" än ekonometrisk. Den 
är kalibrerad i den meningen att parametrarna fastställts på sådant 
sätt att resultaten överensstämmer med faktiska data för Sverige år 
1994 eller i en del fall 1993. En del av kalibreringarna är enkla, 
exempelvis de som involverar BNP, energipriser, energiproduktion 
och bränsleanvändning. Andra är mer komplicerade, i synnerhet de 
som involverar produktionsförhållanden. Eftersom modellen krä-
ver framtida värden på variablerna för att beräkningar skall kunna 
utföras är det nödvändigt att skatta framtida värden på energi- och 
ekonomivariablerna. De viktigaste antagandena för att skatta ef-
fekterna av en kärnkraftsavveckling involverar kostnaden för nya 
kraftverk, kärnkraftverkens kapacitet och ekonomiska livslängd 
och de undvikliga kostnaderna för de nuvarande kärnkraftverken. 
Andra variabler, viktiga i annat sammanhang men mindre betydel-
sefulla här är tillväxten av BNP, pris- och inkomstelasticiteter i 
energiefterfrågan samt branschorganisation och utrikeshandel på 
elkraftens område. 

När modellen väl har kalibrerats kan vi göra en rad olika an-
taganden för att testa de effekter olika åtgärder eller extern miljö 
har på den reala nationalinkomsten. De politiska åtgärder vi grans-
kar här är skilda alternativ i fråga om kärnkraften, exempelvis en 
tidigt eller sent förlagd avveckling eller ingen avveckling alls. 
Dessutom är modeller av det här slaget ytterst värdefulla då de gör 
det möjligt att fastställa den totala effekten av kärnkraftspolitik och 
andra politiska beslut, exempelvis klimatpolitiken eller reglering-
ar. Ingen modell kan naturligtvis ge en perfekt prognos för framtida 
händelser. Dess styrka är snarare att den ger möjlighet att testa im-
plikationerna av olika antaganden om den ekonomiska utveckling-
en och följderna av politiska beslut rörande energi, ekonomi och 
miljö. 
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Referensfallet 
För att beräkna effekterna av olika åtgärder är det fördelaktigt att 
börja med ett referensscenario. Det definieras här som "business as 
usual" eller "en fortsättning av tidigare tendenser". Av den an-
ledningen förutsätts inga bindande nya milj öpolitiska åtgärder (ex-
empelvis begränsningar av CO2- eller S02-utsläpp), ingen ny vat-
tenkraft och en fortsättning av kärnkraftsproduktionen på nuvaran-
de nivå under reaktorernas användbara livslängd (som diskuteras i 
kapitel 5). Det ligger ingen värdering i vad som ingår eller inte in-
går i referensbegreppet. Snarare använder vi det för att beräkna ef-
fekterna av olika politiska åtgärder eller chocker. Resultaten — som 
mäts som skillnaden mellan alternativa principer eller åtgärder —
skulle bli exakt desamma om referensbegreppet fylldes med en an-
nan uppsättning kärnkrafts- och miljöpolitiska antaganden. 

Tabell 4.3 visar nivåerna och förändringarna i de viktigare va-
riablerna i referenskalkylen. Enligt den antas elkraftens partipris 
stiga brant under kommande år när Sverige övergår till nya och mer 
kostsamma energikällor. I referensfallskörningarna har det beräk-
nats att den nya kapaciteten är så kostnadskrävande att priserna 
måste stiga avsevärt över dagens nivåer innan det blir ekonomiskt 
att öka kapaciteten i nämnvärd grad. Det har antagits att ny elkraft 
kommer att produceras med naturgaskraftverk av kombicykeltyp, 
den minst kostnadskrävande elkraftskällan med nuvarande miljö-
politik. Med referensfallets antaganden växer både S02- och CO2-
utsläppen då användningen av fossila bränslen ökar under de kom-
mande åren inom både de elektriska och de icke-elektriska sekto-
rerna. 

I tabell 4.3 visas prognoserna för energi respektive elkraft i för-
hållande till BNP. Enligt dessa kommer elkraft i förhållande till 
BNP att minska avsevärt då elpriserna stiger. Också förhållandet 
energi/BNP beräknas minska, men i långsammare takt. 

Prognoserna bör inte betraktas som att sista ordet är sagt beträf-
fande den framtida utvecklingen. De framställs huvudsakligen 
som ett troligt fall som i sig är konsekvent och som utgör den ram, 
inom vilken vi kan utforska kompromisserna mellan energipolitik, 
ekonomisk politik och miljön. I följande avsnitt skall vi använda 
modellen för att kartlägga de dilemman som Sverige står inför. 
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5. Svensk kärnkraft 

I det här kapitlet skall vi göra en utvärdering av kärnkraftens roll i 
Sverige och analysera den svenska kärnkraftsindustrin. Såväl 
kärnkraftens ekonomi som de aktuella hälso- och säkerhetsfrågor-
na granskas. De mest kontroversiella frågorna här har att göra med 
katastrofrisken och oron för den långsiktiga lagringen av radioak-
tivt avfal1.25  

Ekonomi 
Vi börjar med en analys av vad kärnkraften betytt för Sverige. Det 
är en allmän u6

ppfattning att den svenska kärnkraftsindustrin är 
framgångsrik.2  Denna uppfattning tycks vara baserad på det för-
hållandet att det inte inträffat några större olyckor i Sverige, att 
kärnkraften tycks produceras till rimliga kostnader och att det inte 
förekommer några oändliga dispyter om lokaliseringen, spräckta 
kostnadskalkyler eller olönsamma tillgångar, något som skiljer 
Sverige från andra länder, i synnerhet USA och Tyskland. 

I viss mån härrör framgångsauran från avsaknaden av konfron-
tation om lokaliseringen av nya anläggningar och kontroverser i 
frågan om alternativa tekniker är renare, fördelaktigare, mer accep-
tabla etc. Denna avsaknad av konfrontation är uppenbarligen en 
biprodukt av folkomröstningen, som hittills har tystat debatten där-
för att det inte förelegat någon möjlighet att bygga ut kärnkraften —
ja, det har rent av blivit olagligt att planera för nya kärnkraftsan-
läggningar. 

25 En annan fråga som ibland tas upp, förhållandet mellan kärnkraft och 
framställningen av kärnvapen, förefaller irrelevant i Sveriges fall och lig-
ger under alla förhållanden utanför ramen för denna studie. 
26 Se Hjalmarsson, a.a., för exempel. 
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En annan faktor bakom den svenska kärnkraftsindustrins fram-
gång har varit skickligheten och turen att undvika stora olyckor 
som katastrofen vid den amerikanska anläggningen Three Mile Is-
land i Harrisburg. Den olyckan var i själva verket en mångmiljard-
dollarkampanj mot kärnkraft, trots att de externa ekonomiska ef-
fekterna visade sig vara minimala (ett förhållande som vi skall åter-
komma till). Vi skall här också diskutera frågor som rör rutinmässi-
ga hälso- och säkerhetskontroller vid de svenska kärnkraftverken. 

En tredje förklaring har att göra med den svenska kärnkraftens 
kostnad. Produktionskostnaderna (framför allt sådana som kan 
undvikas) är absolut centrala för analyserna av de ekonomiska ef-
fekterna av en avveckling. Det finns en mängd olika produktions-
kostnadsdata som vi har granskat för den här studien. 

Driften av reaktorerna i Ringhals utgör en användbar informa-
tionskälla. Ringhalskomplexet är den största av anläggningarna 
och är rimligtvis representativ för de andra. Anläggningen omfattar 
en kokvattenreaktor (BWR), byggd 1976, och tre tryckvattenreak-
torer (PWR) som uppfördes mellan 1975 och 1983. Kapaciteten i 
Ringhals år 1994 utgjorde 35 procent av Sveriges totala kärnkrafts-
kapacitet. Kostnadsdata från Ringhals offentliggörs i allmänhet i 
årsredovisningarna. Från årsredovisningarna 1992 och 1993 häm-
tar vi följande skattningar av produktionskostnaderna för kärn-
kraftverket i Ringhals: 

Kostnadskälla Produktionskostnad 1987-93 
Driftkostnad 5 öre/kWh 
Total kostnad 15 öre/kWh 

Årsredovisningen för 1993 ger en mer detaljerad uppdelning av 
produktionskostnaderna i Ringhals, och siffrorna återges i tabell 
5.1. 

Vi har försökt genomföra dessa skattningar från data i resultat-
räkningen som lämnats av personalen vid Ringhals. Tabell 5.2 vi-
sar tre olika kostnadbegrepp som kan vara användbara när man 
uppskattar kostnaderna för en kärnkraftsavveckling. För detta än-
damål har vi kalkylerat med att de redovisade produktionskostna-
derna i Ringhals är 16,4 öre per kWh, vilket skall jämföras med 
årsredovisningens beräknade 15,9 öre per kWh. Skillnaden beror 
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Tabell 5.1. Kostnadsredovisning för produktionen vid Ringhals 
kärnkraftverk 

Kostnadskälla Produktionskostnad 1993 (öre per kWh) 

Drift och underhåll 6,3 
Kärnbränsle 2,5 
Avgifter och skatter 2,3 
Kapital 4,8 

Total kostnad 15,9 
Källa: Ringhals årsredovisning 1993. 

Tabell 5.2. Alternativa kostnadsbegrepp för kärnkraft producerad i 
Ringhals 1993 
(20 TWh, 1993 års priser) 

Totala löpande TLK 
kostnader (TLK) f. energiprod. 

(milj. kr.) (milj. kr) 

Kostnad 
per kWh 

(öre per kWh) 

Inkomster 4 295 4 055 20,58 

Utgifter 2 416 2 332 11,84 
Drift och underhåll 1 231 1 162 5,90 
Bränsle 483 483 2,45 
Skatter 39 37 0,19 
Framtida kostnader 425 425 2,16 
Övriga 238 225 1,14 

Avskrivningar 531 501 2,54 
Finansiella poster 413 390 1,98 

Summa kostnader 3 360 3 223 16,36 

Resultat 935 832 4,22 

Beräknade framtida investeringar 449 424 2,15 
Anläggningstillgångar i drift 5 278 4 983 2,53 

Kostnadsberäkningar (öre per kWh): 
Marginalkostnader 11,8 
Marginalkostnader plus kapital till 10 procents ränta 14,0 
Marginalkostnader plus kapitalkostnader 14,4 

Tabellen visar skattningar av produktionskostnader beräknade utifrån tre skilda begrepp. 
Marginalkostnader exkl. kapitalkostnader. Marginalkostnader plus kapitalkostnad om 10 
procent är en rimlig skattning av marknadsbaserad kapitalkostnad för jämförbara 
investeringar. Den sista raden inkluderar genomsnittliga löpande kapitalkostnader för 
planerade investeringar i Ringhals under åren 1994-2004. 
Källa: Uppgifter lämnade av tjänstemän vid Ringhals. 
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sannolikt på hanteringen av utgifter som inte rör energiproduktio-
nen. 

Mer intressant ur den här studiens synvinkel är skattningen av 
sådana kostnader som skulle undvikas om kraftverken stängdes. 
Dit hör drift och underhåll, skatter, bränsle, avsättningar för fram-
tida kostnader, nedläggning och lagring av kärnbränsle m.m. År 
1993 uppgick dessa kostnader till cirka 12 öre per kWh. Om man 
utesluter avgifter för avfallshantering och nedläggning blir mot-
svarande siffra 10 öre per kWh. Det är något lägre än skattningarna 
i tabell 5.1. 

Det kan vara intressant att jämföra ovanstående kostnader med 
de totala produktionskostnaderna, vilka återges på de båda sista 
raderna i tabell 5.2. De har räknats fram på två sätt. Det första till-
skrives ett skuggpris om 10 procent per år på icke nedskrivet kapi-
tal. Det andra tar hänsyn till att underhållet av anläggningen kräver 
väsentliga fortlöpande kapitalkostnader (för reparationer, uppfyl-
landet av nya säkerhetskrav etc.). Dessa båda skattningar ger totala 
kostnader på mellan 14,0 och 14,4 öre per kWh. Det är lärorikt att 
notera att de fortlöpande kapitalkostnaderna för Ringhalsanlägg-
ningen uppgår till i genomsnitt 450 miljoner kronor per år, vilket 
gör cirka 125 kronor per installerad kilowatteffekt. 

En annan källa som ger uppgifter om driftkostnaderna är opubli-
cerade kostnadsdata som tagits fram för Energikommissionen. 
Dessa data analyserar räkenskapsmaterial från de fyra stora kärn-
kraftskomplexen, och de sammanfattas i tabell 5.3. Av uppgifterna 
i denna studie framgår att driftkostnaderna under de senaste tre 
åren varierat från 9,3 till 13,9 öre per kWh (i 1994 års priser). Med 
utgångspunkt i produktionsdata för 1994 kan de genomsnittliga 
driftkostnaderna beräknas uppgå till 11,0 öre per kWh i 1994 års 
priser. 

Samma källa anger de totala (genomsnittliga) produktionskost-
naderna, som 1994 sträckte sig från 13,3 öre per kWh i Ringhals till 
21,5 öre per kWh i Oskarshamn. 

Mot bakgrund av dessa data förefaller det rimligt att dra slutsat-
sen att produktionskostnaderna för kärnkraften på senare år har 
uppgått till cirka 18 öre per kWh (i 1995 års priser), medan pro-
duktionens marginalkostnader (inklusive avgifter och skatter men 
exklusive kapitalkostnader och kostnaderna för avveckling och av- 

70 



Tabell 5.3. Genomsnittliga driftskostnader för svenska kärnkraftverk 
(öre/kWh, 1994 års priser) 

1985-94 1992-94 
Barsebäck 13,2 13,9 
Forsmark 11,4 9,3 
Oskarshamn 12,5 12,6 
Ringhals us 10,9 

Vägt genomsnitt (a) US 11,0 

us = uppgift saknas. 
(a) Viktat med 1994 års produktion. 
Källa: Årsredovisningar m.m. för Barsebäck, OKG och Vattenfall. 

fallshantering) har varit cirka 12 öre per kWh (i 1995 års priser). 
Under åren 1987-1993 var kraftindustrins pris före skatt i genom-
snitt 28 öre per kWh. Om man antar att transmissions- och dis-
tributionskostnaderna var cirka 9 öre per kWh tycks de båda upp-
sättningarna av data stå i rimlig överensstämmelse med varandra. 

Hur ter sig de svenska kärnkraftsverkens ekonomi i internatio-
nell jämförelse? Inte heller här finns tillgång till utförliga data, men 
vi kan jämföra kärnkraftverkens effektivitet i Sverige dels med län-
der som har en hög andel kärnkraft, dels med kostnader för nya 
anläggningar. Ovan redovisades skattningar av elpriserna före 
skatt i en rad industriländer. Andra europeiska länder som har en 
hög andel kärnkraft är Frankrike och Belgien, där kärnkraften sva-
rade för 73 respektive 60 procent av elkraftsproduktionen 1991. 
Industrins elpriser i båda dessa länder ligger klart över de svenska 
(se figur 2.5 ovan). Det är kanske inte helt befogat att göra sådana 
jämförelser, eftersom den svenska elproduktionen omfattar en stor 
andel vattenkraft. De ovannämnda skattningarna av kärnkraftens 
kostnader, som ligger nära genomsnittet för kraftindustrins beräk-
nade produktionskostnader, tyder emellertid på att jämförelsen inte 
har några allvarligare brister. 

Ett annat skäl till skillnaden är att Sverige har genomgått en stor 
valutadepreciering i jämförelse med hårdvalutorna i norra Europa. 
Detta gör att priser som är baserade på historiska kostnader, vilket 
elpriserna i allmänhet är, kommer att släpa efter andra priser. 

Trots dessa skäl för de artificiellt låga elpriserna i Sverige ger det 
faktum att Frankrike i allmänhet anses vara en effektiv elprodu-
cent, med en av världens mest framgångsrika kärnkraftsindustrier, 
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samtidigt som den svenska industrins elkraftpriser är lägre än de 
franska, en antydan om att den svenska kärnkraften i själva verket 
är relativt effektiv. 

En annan jämförelse kan göras mellan den svenska kärnkraftens 
produktionskostnader och de skattade kostnaderna för nya kärn-
kraftverk. I kapitel 6 kommer sådana skattningar att redovisas, ba-
serade på en av International Energy Agency (IEA) genomförd un-
dersökning av olika länders erfarenheter. IEA tillhandahåller också 
skattningar av de totala produktionskostnaderna. Enligt den sam-
manställning som återges i tabell 6.3.b nedan varierar kostnaderna 
(för elkraft) från nya kärnkraftverk från 38 öre per kWh vid en kal-
kylränta om 5 procent till 57 öre per kWh vid en kalkylränta om 10 
procent. Det är tydligt att de aktuella genomsnittliga kostnaderna 
för produktionen av kärnkraft (cirka 18 öre per kWh) ligger klart 
under de skattade kostnaderna för ny kärnkraftsproduktion i de sto-
ra industriländerna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns data om de svenska 
kärnkraftverkens effektivitet men att det är svårt att göra jämförel-
ser med andra länder. Existerande data tyder emellertid på att pro-
duktionskostnaderna i Sverige är jämförbara med eller lägre än 
kostnaderna i andra länder och klart lägre än kostnaderna för ny 
kärnkraftsproduktion. 

Kärnkraftskapacitet 
Ett viktigt antagande i modellen rör kapaciteten i referensfallet och 
produktionen av kärnkraft. Det råder en viss osäkerhet här, då den 
fysiska kapaciteten ökat något under det senaste decenniet medan 
det faktiska utnyttjandet varierar från år till år. SEEP-modellen har 
anpassats till data för 1994. Detta år var nettoproduktionen av 
kärnkraft 70,2 TWh. Den genomsnittliga produktionen under de 
senaste fem åren har dock inte varit större än 65 TWh, varför det 
råder en viss osäkerhet rörande den faktiska projekterade tillgäng-
ligheten av kärnkraft under de närmaste två decennierna. Eftersom 
modellen anpassats till 1994 års data används därmed det årets pro-
duktionstal — 70,2 TWh — i referenskörningen. I den mån den fak-
tiska tillgängligheten är större eller mindre än så ändras skattning- 
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arna av avvecklingskostnaderna proportionellt.27  
Ett annat sätt att se på detta förhållande är att utgå från kostna-

derna för att hålla existerande reaktorer i drift. Det är möjligt att 
driftkostnaderna ökar om kostnaderna för att ersätta utrustning el-
ler bibehålla en hög säkerhetsstandard stiger brant med tiden. I den 
mån sådana underhållskostnader ökar reduceras kostnaderna för 
en kärnkraftsavveckling på samma sätt som om kärnkraftskapaci-
teten skulle minska på grund av att några reaktorer tas ur drift. 

Kärnkraftverkens livslängd 
En undersökning av den svenska kärnkraftens framtid kräver en 
analys av kärnkraftscykelns slut. De relevanta frågorna i en sådan 
analys berör den ekonomiska livslängden hos kärnkraftverken, 
kostnaderna för att stänga av dem och för att hantera avfallet. Efter-
som industrin ännu är relativt ung finns det få tillförlitliga observa-
tioner på detta område, men de som gjorts har uppenbart en be-
tydande inverkan på avvecklingens ekonomi. Vi skall ta upp dessa 
frågor i detta och följande avsnitt. 

Det första problemet rör kärnkraftverkens ekonomiska livs-
längd. Frågan försvåras av att den inte är enbart teknisk till sin na-
tur (som en glödlampas livslängd), utan ett problem som i stor ut-
sträckning är beroende av kvaliteten på underhåll och reparationer, 
driftkostnaderna och alternativa kraftkällor samt förekomsten av 
regleringar. Kärnkraftverken liknar hus eller katedraler i det av-
seendet att de i frånvaro av krig kan få sina liv förlängda i det oänd-
liga, så att det efter några få decennier inte finns mycket kvar av det 
ursprungliga byggnadsverket. Frågan kompliceras även av förbu-
det att uppföra nya kärnkraftverk. Detta ger starka incitament att 
förlänga de redan existerande kärnkraftverkens livslängd utöver 
den punkt där det, i en situation där gamla och nya anläggningar 
behandlas neutralt, vore optimalt att ersätta dem med nya. 

Konceptet ekonomisk livslängd skiljer sig från den tekniska de-
finitionen av en uppskattad livslängd. Det råder en viss förvirring 
på grund av distinktionen mellan ekonomisk livslängd och redo- 

27 Data i detta avsnitt har hämtats från NUTEK, Energy in Sweden: Facts 
and Figures, 1995. 
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visnings- eller skattebaserad livslängd. De första svenska kärn-
kraftverken hade ofta en redovisningsbaserad livslängd om 25 år. 
Av detta var det lätt (men felaktigt) att dra slutsatsen att de skulle 
läggas ned efter 25 år. I själva verket argumenterar företag ofta för 
en kort skattebaserad livslängd eftersom detta är fördelaktigt ur de-
ras synvinkel genom att det ökar kapitalåtervinningstakten, de re-
dovisade kostnaderna, de i skattehänseende avdragbara utgifterna 
och de tillåtna priserna i de flesta prisreglerade system. Men i 
många fall är den skattebaserade livslängden kortare än vad som 
kan försvaras uteslutande med hänvisning till en tillgångs ekono-
miska värde. Vi ser i dag hur många tillgångar är lönsamma långt 
efter det att deras bokförda värde, för taxerings- eller redovisnings-
ändamål, är noll. 

Den livslängd som lämpligen bör granskas är den "ekonomiska 
livslängden", som är den punkt då nuvärdet av nettointäkterna från 
fortsatt drift inte längre överstiger nuvärdet av en nedläggning av 
kraftverket. Livslängdsprognoserna är avsevärt längre än de ur-
sprungligen planerade perioderna. I en nyligen utförd IEA-survey 
drogs följande slutsats: 

Många kärnkraftverk börjar närma sig slutet av den livslängd 
som ursprungligen planerades för dem. Dessa livslängder ba-
serades på försiktiga tekniska antaganden och införandet av 
avsevärda säkerhetsmarginaler, grundade på den kunskap och 
den erfarenhet som existerade för 20 år sedan. Man inser nu-
mera att många av de befintliga reaktorerna skulle kunna fun-
gera säkert under en tid som avsevärt överskrider deras ur-
sprungligen planerade livslängd . . . Det tycks inte finnas nå-
gon naturlig anledning till att reaktorerna inte skulle få sin 
livslängd utsträckt till långt utöver de 40 år som en del kon-
struktörer nu projekterar.28  

Den verkliga livslängden är fortfarande en ren gissning eftersom 
den faktiska erfarenheten av äldre kärnkraftverk är begränsad och 
de nyare i allmänhet är mer tillförlitliga. Av de kärnkraftverk som i 
dag är i drift på skilda håll i världen överstiger de i inget fall 40 år. 

28 Nuclear Energy Agency, Nuclear Power Economics and Technology: 
An Overview, OECD, 1992, s. 78f. 
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Bara fyra reaktorer är äldre än 30 år, 77 stycken är mellan 20 och 29 
år.29  Ett inte obetydligt antal av de äldre kärnkraftverken har i själva 
verken lagts ned. Å andra sidan har det vid diskussioner med den 
tekniska personalen vid Ringhals framkommit att man där under-
håller kraftverket genom att byta ut utrustning på ett sätt som möj-
liggör obegränsad drift. En långsiktigt hållbar ekonomi har tydli-
gen fått sitt genombrott också inom kärnkraftsindustrin! 

Det finns inget rätt svar vad de svenska kärnkraftverkens livs-
längd beträffar. En rimlig utgångspunkt, som överensstämmer med 
nuvarande internationell praxis, är en livslängd om 40 år från drift-
starten, vilket skulle förlägga den genomsnittliga förväntade tid-
punkten för en avställning till år 2020. Vi kan testa resultatens 
känslighet för detta antagande genom att testa också effekten av 30 
respektive 50 års livslängd. 

Kärnbränslecykelns slut 
Kärnbränslecykelns slut har visat sig ge upphov till en långvarig 
kontrovers och osäkerhet. De viktigaste frågorna härvidlag består 
av indragandet av driftstillstånd för kärnkraftverk och förvaringen 
av kärnavfall. Sverige har gjort anmärkningsvärda framsteg och 
nått ett enastående samförstånd på detta område jämfört med prak-
tiskt taget vilket annat land som helst. Dessa frågor behandlas kort-
fattat i följande avsnitt. 

Nedläggning av kärnkraftverk 
Vid slutet av ett kärnkraftverks ekonomiska livslängd får anlägg-
ningen inte fortsätta verksamheten och tas ur drift. Vid analysen av 
en nedläggning delas vanligtvis denna process upp i tre stadier. I 
det första stadiet blockeras och förseglas de mekaniska systemen. I 
det andra stadiet reduceras inneslutningen till ett minimum, alla lätt 
demonterbara delar avlägsnas och den återstående inneslutningen 
förseglas. I det tredje och sista stadiet avlägsnas all materiel och 
utrustning vars radioaktivitet ligger signifikant över den naturliga 
bakgrundsstrålningen. Platsen kan sedan användas för andra ända- 

29 Forsmark, Årsredovisning 1994. 
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mål som inte har med kärnkraft att göra. De flesta länder planerar 
att företa de båda första stadierna av en nedläggning en kort tid 
efter det att ett kärnkraftverk stängts av, men det tredje stadiet kan 
uppskjutas i decennier för att reducera kostnaderna och låta strål-
ningsnivåerna minska.3°  

Det har gjorts många undersökningar av möjligheterna till ned-
läggning och kostnaderna för detta. Hittills har det bara företagits 
en komplett nedläggning (inklusive tredje stadiet), nämligen av det 
första kommersiella kärnkraftverket, Shippingport Atomic Power 
Station i Pennsylvania i USA. Den totala kostnaden uppgick till 
103 miljoner dollar (i 1990 års penningvärde). 

Det har gjorts uppskattningar av kostnaderna för en nedläggning 
av svenska kärnkraftsreaktorer, och i en nyligen genomförd studie 
indikerades en kostnad om 6,5 miljarder kronor (i 1986 års pri-
ser).31  För de båda mest omsorgsfullt studerade anläggningarna in-
nebär detta en kostnad om cirka 160 dollar per kilowatteffekt. 
Kostnaderna för en nedläggning i Sverige är något lägre än i andra 
länder, vilkas genomsnittskostnader beräknas vara 200 dollar per 
kilowatteffekt. Detta är något överraskande, då den svenska kost-
nadsredovisningen bygger på att första och andra stadierna genom-
förs mycket snabbt.3  De jämförbara kostnaderna för andra länder 
sträcker sig från 100 till 360 dollar för kokvatten- och tryckvatten-
reaktorer. 

Avfallsdeponering 
Den andra stora frågan som rör kärnkraftscykelns slut är avfalls-
hanteringen. Den har visat sig vara enormt kontroversiell, och det 
är faktiskt bara i Sverige man nått teknisk och politisk samstäm-
mighet om avfallshanteringen. Enligt svensk lag är det kraftpro-
ducenterna som skall bära alla kostnader för avställningen och av-
fallshanteringen. Av den anledningen har de bildat Svensk Kärn-
bränslehantering AB (SKB), som har ansvaret för att hantera och 

3°  Diskussionen i det här avsnittet grundas på OECD, Nuclear Energy 
Agency, Decommissioning of Nuclear Facilities, OECD, Paris 1991. 
31  Ibid. 
32  Se ibid., tabell 2.1. 
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slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. SKB:s 
verksamhet finansieras med en avgift som tas ut av kärnkraftspro-
ducenterna. Denna uppgick 1993 till 1,9 öre per kWh producerad 
kärnkraft. Den framtida användningen av denna fond fördelas på 
följande sätt: 

Avställningskostnader 20 procent 
Djupförvaring 36 procent 
Mellanlagring 15 procent 
Transporter 5 procent 
Upparbetning 10 procent 
Annat 15 procent 

Totalt 100 procent 

Det anmärkningsvärda i det svenska arbetet är att SKB har identifi-
erat och håller på att etablera en speciell plats och teknik för lång-
tidslagring av radioaktivt avfall. Anläggningen skall ligga på cirka 
500 meters djup i urberget och förses med flera skyddslager för att 
radioaktivitet inte skall läcka ut i grundvattnet.33  

Effekter på avvecklingskostnaderna 
Frågan om en avställning av kärnkraftverken och avfallshantering-
en är viktig eftersom en tidigare avveckling kommer att öka de 
(diskonterade) kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen genom att 
förlägga dem närmare nuet. I tabell 5.4 anges grundläggande data 
för nuvarande och skattade framtida kostnader av en avställning av 
de svenska kärnreaktorerna. SKB uppskattar kostnaderna till 1,9 
öre per kWh (se sista raden i tabell 5.4b) Uppskattningsvis är cirka 
70 procent av dessa kostnader som förskjuts framåt i tiden om 
stängningen av verken uppskjuts. Av de 1 113 miljoner kronor som 
årligen inbetalas till de av SKB förvaltade fonderna skulle 773 mil-
joner kronor då avsättas för varje år som en kärnkraftsavveckling 
uppskjuts. Uttryckt på annat sätt beräknar jag att av de 1,9 öre per 

33 En redogörelse för SKB:s verksamhet återfinns i SKB, Activities, 
1993, Stockholm. 
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Tabell 5.4. Fördelning av avfalls- och avvecklingskostnader 

a. Driftskostnader, 1993 

Segment 
[1] 

Miljoner kronor 
[2] 

Öre/kWh (a) 

Forskning och planering 157 0,3 
Mellanlagring (CLAB) 69 0,1 
Lågaktivt avfall (SFR) 24 0,0 
Transporter 17 0,0 
Bränsleservice 506 0,9 
Kapitalkostnader 119 0,2 
Övrigt 47 0,1 
Summa kostnader 939 1,6 

Avsättning för framtiden (b) 1 596 2,7 

Summa 2 535 4,3 

b. Beräknade slutkostnader 

Segment 

[3] 

procent 

Fördelade kostnader (öre/kWh) 
[4] [5] 

Aktuell Vid 
beräkning avveckling 

[6] 
Procent av 
kostnader 

vid 
avveckling 

Mellanlagring (CLAB) 15 0,29 0,14 50 
Slutförvaring 36 0,68 0,62 90 
Lågaktivt avfall (SFR) 5 0,10 0,02 25 
Transporter 4 0,08 0,02 25 
Upparbetning 10 0,19 0,17 90 
Avveckling 20 0,38 0,34 90 
Övrigt 10 0,19 0,00 0 
Summa kostnader 

Öre/kWh 100 1,90 1,31 69 
Summa, miljoner SEK 1 117 773 

c. Beräknade totala kostnader för avveckling 

Kapitalkostnader 

 

[7] [8] 
Totalt Per kWh, 

(miljarder kr) (kronor) 

   

Kalkylerade årliga kostnader 15,5 1 486 
Direkta beräkningar 14,1 1 353 

Kalkylerade på grundval av 58,8 TWh:s produktion. 
Skillnaden mellan intäkter och kostnader plus ränta på reserver. 

Källa: SKB, Activities 1993 för kolumnerna [1] och [3]. Kolumnerna kalkylerade av förfat-
taren på grundval av faktisk produktion, 58,8 TWh. Kolumn [4] baseras på anta-
ganden om avgift om 1,9 öre per kWh från SKB. Kolumn [5] kalkylerad från kolum-
nerna [6] och [4]. Kolumn [4] bygger på antagande av författaren. Första notering-
en i kolumn [7] är det diskonterade värdet av de totala kostnaderna i kolumn [4], 
medan den första noteringen i kolumn [8] dividerar denna med totala bruttokapa-
citeten. Den andra noteringen har hämtat beräkningen av avställningskostnader-
na för Ringhals från den i texten citerade Nuclear Energy Agency-studien. 
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kWh som för närvarande innefattas i kärnkraftens kostnader skulle 
1,3 öre per kWh kunna undvikas om anläggningarna skulle vara i 
drift under obegränsad tid. 

I tabell 5.4c redovisas två skattningar av kapitalkostnaderna för 
en kärnkraftsavveckling. Den första radens uppgifter härrör från 
SKB:s data och visar de kostnader man sannolikt slipper undan, 
medan den andra är en skattning av avvecklingskostnaderna från 
en tidigare studie av den svenska kärnkraftsindustrin. Dessa båda 
skattningar ligger anmärkningsvärt nära varandra. För de nedan 
följande beräkningarna har antagits att kostnaderna för en avställ-
ning av kärnkraftverken är 1 450 kronor per kilowatteffekt kon-
centrerade till det år då avställningen sker. 

Kärnkraftens säkerhet 
Redan från början har kärnkraftsdebatten koncentrerats till frågor 
om säkerhet, miljöns kvalitet och externa effekter. Mycken erfa-
renhet har byggts upp sedan den första kommersiella reaktorn i 
världen togs i drift 1956 och efter den svenska folkomröstningen 
1980. I det här avsnittet görs en granskning av vad som hänt på 
säkerhetens område, och de svenska förhållandena jämförs med si-
tuationen i andra länder. Avsnittet avslutas sedan med en samman-
fattande jämförelse av de totala externa kostnaderna för olika 
bränslecykler i elproduktionen. 

Vid en analys av kärnkraftens säkerhet är det till god hjälp om 
man särskiljer tre kategorier: rutinutsläpp, allvarliga olyckor och 
avfallshantering. Var och en av dessa tre kategorier präglas av för-
virring bland lekmän och polemik mellan forskare, och det går inte 
att ge några självklara svar. I större utsträckning än andra delar av 
den här studien representerar därför den här analysen författarens 
synpunkter och syntes av viktiga frågeställningar och data, snarare 
än ett försök att fastställa ett vetenskapligt samförstånd som inte 
existerar. 

Rutinutsläpp 
Till största delen har kärnkraften i OECD-länderna i allmänhet och 
i Sverige i synnerhet minimala till modesta kostnader för löpande 
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hälsovård och arbetarskydd om man sätter dem i relation till eko-
nomin i dess helhet eller till andra former av el- eller energiproduk-
tion. Att de anställda och allmänheten i dag är utsatta för en så låg 
nivå av hälso- och olycksrisker är följden av en extremt sträng re-
glering av den kommersiella kärnkraften. 

Det har gjorts otaliga skattningar av kärnkraftens risker. Tabell 
5.5 återger data från ett nyligen arrangerat internationellt symposi-
um om den beräknade dödsfallsrisken i kärnkraftsindustrin på 
grund av rutinmässiga utsläpp och andra tillbud och jämför dessa 
skattningar med dödsfallsrisken inom andra sektorer i USA. Dessa 
data är inte helt jämförbara då data för kärnkraften inkluderar ex-
terna kostnader (exempelvis från luftföroreningar) medan siffrorna 
för andra sektorer uteslutande omfattar dödsfall i arbetet. Kärn-
kraftsproduktionens effekter ligger i samma storleksordning som 
dödsfallsrisken i arbetet för hela den amerikanska ekonomin — om-
kring 2 dödsfall per 1 miljard dollar i produktion. Dödsfallsrisken 
är ungefär en sjättedel av vad den är inom jordbruket och uppskatt-
ningsvis tre gånger högre än vad den är inom tjänster som under-
visning eller försäkringsverksamhet. 

Andelen externa dödsfall förorsakade av produktionen utanför 
energisektorn är sannolikt underskattade genom att man utelämnat 
effekterna av luftföroreningar och liknande faktorer, varför en mer 
fullständig redovisning faktiskt skulle visa att kärnkraftsproduk-
tionen är mindre riskfylld än vad som gäller för ekonomin i dess 
helhet. Som vi skall notera här nedan är kärnkraftsproduktionen 
mycket mindre farlig i termer av dödsfall i samhället än det mesta 
av den elproduktion som är baserad på fossila bränslen, i synnerhet 
förbränning av kol. 

Hur står sig Sverige vid en jämförelse med andra länder i termer 
av rutinmässiga operationer? Data om den kommersiella kärnkraf-
tens operationer har samlats in av WANO (World Association of 
Nuclear Operators). Dessa data hänför sig till en stor mängd kvan-
tifierbara egenskaper i olika länders kärnkraftsindustri. 

Tabell 5.6 jämför förhållandena vid svenska kärnkraftverk med 
förhållandena i andra länder i fråga om tre viktiga indikatorer (se 
tabellen för exakta definitioner). Antalet oplanerade stora avstäng-
ningar eller "snabbstopp" var jämförbara för Sverige och andra 
länder. Denna indikator är emellertid tvetydig, då sådana snabb- 
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Tabell 5.5. Skattning av dödsfallsrisk i kärnkraftsproduktion och andra 
sektorer 

Dödsfall 

Produktions- 
värde 

(miljarder 
USD) 

Dödsfallsrisk 
(antal döda per 
miljarder USD 

produktion) 

Kärnkraft (a) 50 26 1,90 

USA 1992 
Jordbruk 1 200 109 11,01 
Gruvindustri 200 92 2,17 
Tillverkningsindustri 600 1 026 0,58 
Transporter och 

nyttigheter 
1 200 506 2,37 

Tjänster 1 300 2 130 0,61 

Totala ekonomin 8 500 5 723 1,49 

(a) Beräknad vid en produktion av 100 GW per år givet 0,03 USD/kWh. 
Källa: Skattningar av kärnkraft från NEA. Data för USA från U.S. Statistical Abstract, 

1994. 

Tabell 5.6. Kärnkraftens driftsegenskaper i Sverige och WANO-länderna 
(per reaktor) 

Händelser' Alla länder 1990-92 Sverige 1990-92 

Snabbstopp av reaktor (per år) 1,06 1,2 

Strålningsexponering (mS/år) 
Tryckvattenreaktorer 1,7 1,0 
Kokvattenreaktorer 2,6 1,6 

Tillgänglighet (%) 77 81 

 

"Oplanerade snabbstopp" är automatiska reaktorstopp som inte var förutsedda inslag i 
ett planerat test. "Tillgänglighet" är den procentuella andel av perioden under vilken 
energi kunde ha producerats. "Kollektiv strålningsexponering" är den totala helkropps-
dos (mätt i man-Sieverts per reaktorår) som mottagits av all personal vid anläggningen 
under perioden. Aktuella skattningar visar att 50 man-Sieverts ken leda till 1 dödsfall. 
Uppgifterna fördelas ibland mellan tryckvattenreaktorer och kokvattenreaktorer. 
Källor: World Association of Nuclear Operators, 1992 Performance lndicators, WANO, 

och Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, Operating Experience in Swedish 
Nuclear Power Plants, 1993, Stockholm. 

stopp kan göras antingen på grund av dålig utrustning eller under-
håll eller därför att toleransnivåerna för snabbstopp är krävande. 

Strålningsnivån var lägre i de svenska anläggningarna än ge-
nomsnittet för andra länder. Dessa data är i princip otvetydiga, men 
det är sannolikt att strängt övervakade anläggningar har en högre 
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rapporteringsfrekvens än mindre övervakade eller reglerade sy-
stem, varför strålningsdifferensen är oklar. Dessutom förekommer 
stora skillnader mellan olika gamla kärnkraftverk, och den äldsta 
av Sveriges kärnreaktorer har en strålningsexponering som är fem 
gånger så stor som i den yngsta. Slutligen bör det betonas att den 
totala dödsfallsrisken är mycket måttlig i jämförelse med andra nä-
ringsgrenar, vilket visades i tabell 5.5 

Den sista egenskapen är reaktorernas tillgänglighet för produk-
tion. En hög tillgänglighet indikerar ett effektivt underhåll och 
frånvaro av längre oplanerade avstängningar. De svenska kärn-
kraftverken har haft en hög tillgänglighet i jämförelse med andra 
länder, vilket speglar den höga standard de har. Sedan 1992 har 
problem med läckage och sprickor i inneslutningarna upptäckts, 
framför allt i de äldre kokvattenreaktorerna, och dessa system har 
fungerat sämre än genomsnittligt för svenska och utländska reakto-
rer. Om den senaste tidens dåliga tillgänglighet tyder på begynnan-
de ålderdomskrämpor vid dessa kärnkraftverk eller bara är "för-
kylningar" återstår att se. 

På det hela taget har de svenska kärnkraftverkens effektivitet va-
rit överlägsen, såväl vid en internationell jämförelse som vid en 
jämförelse med andra riskfyllda industrier. 

Svåra olyckor 
Medan effekterna på hälsa och arbetsskador är relativt lätta att be-
räkna med tanke på den omfattande erfarenhet av kärnkraften man 
har i dag är det mycket svårt och kontroversiellt att skatta riskerna 
för mindre sannolika olyckor med svåra konsekvenser. Till de tidi-
ga studierna av sannolikheten för svåra olyckor hör Rasmussen-
rapporten.34  I denna studie skattades sannolikheten för olyckor av 
olika svårighetsgrad i lättvattenreaktorer. En av slutsatserna i Ras-
mussen-rapporten utgjordes av skattningar av sannolikheten för 
olyckor förorsakade av den mänskliga faktorn och rangordnade ef-
ter olyckans svårighetsgrad. Ett representativt urval av skattningar-
na återges i tabell 5.7. 
34 U.S. Nuclear Regulatory Commission, Reactor Safety Study: An As-
sessment of Accident Risks in U.S. Commercial Nuclear Power Plants, 
WASH-1400, NUREG-75/014, oktober 1975. 
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Tabell 5.7. Sannolikheten för olyckor av olika svårighetsgrad enligt 
Rasmussen-rapporten 

Svårighetsgrad (antal dödsoffer 
per miljon reaktorår) 

Frekvens (per miljon reaktorår) 
Optimistisk Mest sannolik Pessimistisk 

Minst 1 6,3 32 160 
Minst 10 4,0 20 100 
Minst 100 0,5 2,5 13 
Minst 1 000 0,006 0,032 0,16 
Källa: Reactor Safety Study, s. 88 och 90. 

Dessa tidiga skattningar drogs i tvivelsmål genom olyckshändel-
sen i Harrisburg 1979 och katastrofen i Tjernobyl 1987. Senare 
analyser av Harrisburgolyckan ger vid handen att de totala externa 
kostnaderna låg i storleksordningen 30 miljoner dollar och skatt-
ningen av dödsfall i storleksordningen 0,7." Om vi tar 1 dödsfall 
som utgångspunkt för att bedöma effekterna av Harrisburgolyckan 
finner vi att en olycka av den magnituden i Rasmussen-rapporten 
beräknades inträffa en gång på 31 000 reaktorår i det mest sannoli-
ka fallet. Vid den tidpunkt då olyckan inträffade var det totala an-
talet reaktorår 400, varför det kan verka som om Rasmussen av-
sevärt underskattat sannolikheten för stora olyckor. 

Senare skattningar har bekräftat den generella slutsatsen att ris-
ken för härdsmältor i moderna lättvattenreaktorer är liten. Målsätt-
ningen i Storbritannien är att sannolikheten för en härdsmälta, oav-
sett orsak, bör vara mindre än en på miljonen. I en studie som nyli-
gen gjorts för den nederländska regeringen drogs slutsatsen att san-
nolikheten för en härdsmälta i lättvattenreaktorer i framtiden kom-
mer att vara mellan en på en miljon och en på 100 miljoner per år.36  

För Sveriges del uttalades det i ett regeringsbeslut år 1986 att 
utsläppen i händelse av en olycka som innefattade en allvarlig 
härdsmälta skulle begränsas till maximalt 0,1 procent av härdens 
innehåll av cesium 134 och 137. Detta motsvarar ungefär en tion-
del av det radioaktiva nedfallet över Sverige efter olyckan i Tjerno-
byl. Den svenska myndighet som kontrollerar de kärntekniska 

35 Se framför allt Report of the President's Commission on The Accident 
at Three Mile Island, Pergamon Press, 1979. 
36 Skattningarna i det här stycket återfinns i Nuclear Energy Agency, 
Broad Economic Impact of Nuclear Power, OECD, Paris 1994. 
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anläggningarna, Statens Kärnkraftinspektion (SM), gör bedöm-
ningen att nuvarande drift och anläggningar säkerställer att sanno-
likheten för en sådan olyckshändelse bör vara mindre än 1 på 
100 000, vilket är ungefär en tiondel av den frekvens som skattades 
i Rasmussen-rapporten?' 

Ett annat tillvägagångssätt för en skattning av sannolikheten för 
en allvarlig olycka är att fråga vilken som är den mest sannolika 
distributionen av olyckor mot bakgrund av faktiskt inträffade 
olyckor. Låt oss för denna prognos anta att Harrisburgolyckan är 
den allvarligaste olyckan hittills och att den motsvarade 1 dödsfall 
utanför anläggningen. Tabell 5.8 visar den empiriska eller historis-
ka skattningen av den maximala sannolikheten för svåra olyckor 
mot bakgrund av antalet reaktorår och det förhållandet att Harris-
burgolyckan är den allvarligaste som inträffat.38  

De resultat man får fram med hjälp av historiska data tyder på att 
Rasmussenrapporten avsevärt underskattade risken för en olycka 
av Harrisburgolyckans storlek vid den tidpunkten, då erfarenheten 
inte omfattade mer än 400 reaktorår. Sedan dess har ytterligare en 
del erfarenheter vunnits, och de ackumulerade reaktoråren närmar 
sig i dag 5 000. Med 5 000 reaktorår är den maximala sannolik-
hetsskattningen för en olycka av Harrisburgolyckans storlek 200 
på en miljon reaktorår. Om man antar att Rasmussen-rapporten 
korrekt har kalkylerat sannolikhetsfrekvensen för allvarliga olyck-
or (1 000 dödsoffer eller fler) till olyckor av Harrisburgs storlek är 
den maximala sannolikhetsskattningen för en svår olycka i dag 
omkring 0,2 på en miljon reaktorår. Denna kalkyl ligger fortfaran-
de mycket högre än Rasmussenrapportens skattning om 0,032 på 
en miljon reaktorår. Å andra sidan ligger denna empiriska skattning 
inte långt från den nederländska skattning som tidigare nämnts — 

37 Uppgifterna i det här stycket är hämtade från Lars Högberg, "The 
Swedish Regulatory Approach to Nuclear Safety", presenterad vid kärn-
kraftssymposiet i Bangkok i Thailand i oktober 1993. 
38 För att kalkylera den maximala sannolikheten med utgångspunkt i hi-
storiska data använder vi relationen sannolikhet—svårighetsgrad i Reac-
tor Safety Study (se fotnot 34). Skattningen av den maximala sannolik-
heten under antagandet att frekvensen av svåra olyckor följer en Poisson-
distribution är det inverterade antalet reaktorår. 

84 



Tabell 5.8. Sannolikheten för alternativa olyckor i jämförelse med TMI 
(Three Mile Island, Harrisburg) 

Drifttidens Maximal sannolikhetsfrekvens 
längd (per miljon reaktorår) 
(reaktorår) TMI-olyckan' Allvarlig olycka2  

400 2 500 2,5 
5 000 200 0,2 

25 000 40 0,04 

Skattning i Rasmussen Report 32 0,032 
Här kalkyleras sannolikheten för en olycka med minst ett dödsoffer utanför 

anläggningen (för TMI) och minst 1 000 dödsoffer utanför anläggningen (för "allvarlig 
olycka"). De övre tre raderna visar den maximala sannolikhetsskattningen under 
förutsättning att det under det angivna antalet reaktorår inte har inträffat någon olycka av 
allvarligare karaktär än TMI. 
2  En allvarlig olycka är en olycka med minst 1 000 dödsoffer utanför anläggningen. 
Källa: Se texten. 

mellan en på en miljon och en på 100 miljoner år för en härdsmälta. 
Med användande av den historiska metoden ser vi att det skulle 
krävas ytterligare 20 000 reaktorårs erfarenhet (uppskattningsvis 
60 år med nuvarande kapacitet) för att skriva ned de historiskt 
grundade sannolikheterna till samma nivå som Rasmussens skatt-
ningar — förutsatt att det inte inträffar några olyckor som är svårare 
än den i Harrisburg. 

Om vi på den här punkten kombinerar historiska data och de 
teoretiska riskbedömningarna finner vi att skattningen av risken 
för en allvarlig olycka (definierad som antingen en härdsmälta eller 
en olycka med mer än 1 000 dödsoffer) är mellan en på en miljon 
reaktorår och en på 100 miljoner reaktorår. Det intressanta är att 
med den omfattande erfarenheten av lättvattenreaktorer ligger den 
historiska olycksfrekvensen väl inom den teoretiska riskanalysens 
ramar. 

Det är svårt att dra några bestämda slutsatser om sannolikheten 
för allvarliga olyckor. Hittills har historien varit uppmuntrande för 
välskötta system som de som för närvarande är i drift i Sverige. Det 
förhållandet att man har 5 000 reaktorårs erfarenhet av lättvatten-
reaktorer utan att det inträffat någon allvarligare olycka än den i 
Harrisburg skänker trovärdighet åt uppfattningen att ytterligare 10 
till 40 års drift av kärnkraften i Sverige medför relativt små risker. 
Mot bakgrund av de maximala sannolikhetsskattningarna i tabell 
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5.8 räknar vi med att om de nuvarande svenska reaktorerna får ope-
rera under sin projekterade ekonomiska livslängd, ytterligare 25 år, 
är sannolikheten för en olycka av samma storleksordning som i 
Harrisburg eller allvarligare omkring 6 procent. Sannolikheten för 
en mycket allvarlig olycka är omkring 0,005 procent. I den mån 
svensk kärnkraft är bättre (eller sämre) skött än genomsnittet kom-
mer dessa siffror att sänkas (höjas). Därtill kommer att om erfaren-
heten medfört att verksamheten vid anläggningarna förbättrats så 
att sannolikheten för olyckor har minskat med tiden, vilket verkar 
troligt, är dessa uppgifter om sannolikheten för olyckor överdrivna. 

Slutförvaring 
Vid kärnkraftens avveckling återstår problemet att ta hand om ra-
dioaktivt avfall, i synnerhet det högaktiva avfallet med lång halve-
ringstid som härrör från utbränt upparbetat kärnbränsle. I Sveriges 
fall kommer en stängning av kärnkraftverken att kräva att man 
också kan slutförvara outnyttjat kärnbränsle. Att lösa detta pro-
blem har av olika skäl visat sig vara besvärligt för de flesta länder. 
Till att börja med implicerar det högaktiva avfallets långa halve-
ringstid att en lösning måste kunna skydda befolkningens hälsa och 
säkerhet under många sekler, medan varaktigheten för existerande 
politiska arrangemang ofta mäts i decennier. Därtill kommer att ex-
perterna är oeniga i den här frågan, då teknikerna i de stora länder-
na ofta inte förmår enas om den bästa eller ens en rimlig lösning. 
Men även om man enas om en teknisk lösning plågas de flesta de-
mokratier av syndromet "inte på min bakgård". Människorna fort-
sätter att bekämpa lagring av kärnavfall i sina hemkommuner, även 
när sådana projekt skulle medföra en betydande ökning av syssel-
sättningen och inkomsterna. 

Vi har här ovan diskuterat de frågor som är involverade i en av-
veckling och slutförvaring. För Sveriges del har dessa frågor lösts 
så att effekterna på hälsa och säkerhet är negligerbara, och de upp-
skattade kostnaderna är inkluderade i de olika bränslecyklernas 
livslängdkostnader som analyseras här nedan. Men då slutförva-
ringen för närvarande existerar bara på ritbordet finns inga historis-
ka erfarenheter att hänvisa till för att bedöma vederhäftigheten i 
skattningarna av säkerheten. 
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Hur som helst är frågan i detta skede rent akademisk. Så snart ett 
kärnkraftverk har byggts och tagits i drift — när Faust undertecknat 
kärnkraftsavtalet så att säga — finns ingen utväg. En lösning på 
slutförvaringsproblemet måste komma till stånd. I viss mån kan 
frågan om slutförvaring sägas stå i logisk konflikt till en omedelbar 
avstängning av kärnreaktorerna. Ju tidigare avstängningen sker, 
desto tidigare måste det fattas beslut om var det radioaktiva avfallet 
skall förvaras. I den mån två decenniers erfarenhet kan leda till 
ökade vetenskapliga och tekniska kunskaper om hur ett säkert slut-
förvar bör se ut, bör ett uppskjutande av beslutet höja slutförvarets 
säkerhetsmarginal. En långsammare avveckling av kärnkraftsin-
dustrin skulle därmed i själva verket vara liktydigt med att upp-
skjuta slutförvaringsproblemet. Men om de nuvarande skattning-
arna av säkerheten i de föreslagna slutförvaren är någorlunda träf-
fande, innebär det för miljön en minimal skillnad om kärnkraften 
avvecklas år 2010, eller om man väntar tills den nuvarande genera-
tionen av kärnreaktorer drabbas av en naturlig ekonomisk död. 

Skattningar av externa kostnader för olika bränslecykler 
Vi har diskuterat kärnkraftens externa kostnader isolerat, utan att 
jämföra dem med alternativen. Om Sverige skulle bestämma sig 
för att successivt avveckla kärnkraften skulle en del av de resurser 
som skulle ha tagits i anspråk av energiproduktion gå till produk-
tion av andra varor och tjänster, men huvudparten skulle helt enkelt 
överföras till en annan energikälla för elproduktion. Med tanke på 
andra begränsningar är det mest sannolikt att det för inhemsk el-
produktion skulle handla om naturgas- eller koleldade kraftverk. 
Hur ter sig milj ökostnaderna för dessa alternativ vid en jämförelse 
med kärnkraften? 

Det har gjorts otaliga studier som jämför de externa effekterna 
av skilda bränslen, och i tabell 5.9 presenteras resultaten från ett 
nyligen arrangerat internationellt seminarium i ämnet. Siffrorna 
som rör dödsfall är relativt tillförlitliga, medan olyckor utan döds-
fall omfattar en vid skala av hälsoeffekter, från lungemfysem till 
irritation i näsan, och därför är de mindre användbara i en sådan här 
aggregerad form. Dessutom kan det ifrågasättas om yrkesriskerna 
verkligen är externa om de anställda kompenseras för dem. 

87 



Den grundläggande slutsats som kan dras av tabellen, och som 
återkommer i praktiskt taget alla studier av olika bränslecyklers 
hälsoeffekter, är att kärnkraften och naturgasen innehåller färre 
hälso- och säkerhetsrisker, medan kol är ett smutsigt bränsle som 
innebär betydande risker för såväl omgivningen som för dem som 
arbetar med det. 

Tabell 5.9. Jämförbara risker med skilda bränslen för elproduktion 

Bränslekälla 

Olyckor och sjukdomsfall/GWe per år 
Risker för anställda Risker för allmänheten 

Dödlig Icke dödlig Dödlig Icke dödlig 
Kol 0,2-4,3 63 2,1-7,0 2 018 
Olja 0,2-1,4 30 2,0-6,1 2 000 
Naturgas 0,1-1,0 15 0,2-0,4 15 
Kärnkraft (LWR) 0,1-0,9 15 0,006-0,2 16 
Tabellen visar den beräknade risken för anställda i industrin och de externa kostnaderna 
som allmänheten utsätts för vid produktionen av 1 gigawatt elkraft per år med skilda 
bränslen. Uppgifterna inkluderar utvinning, bearbetning, transport och drift. Risken för 
allvarliga olyckor har exkluderats i samtliga fall. 
Källor:• Data om dödsfall från A.F. Fritzsche, antagna av Senior Expert-seminariet i 

Helsingfors. Icke dödliga olyckor från W. Paskievici. Båda har citerats i Nuclear 
Energy Agency, Broad Economic Impact of Nuclear Power, s. 73f. 

I tabell 5.10 redovisas de samlade resultaten från de olika tabeller-
na för att ge möjlighet att bedöma de olika bränsleslagens miljö-, 
hälso- och säkerhetskostnader. Dessa värderar dödsfall respektive 
förebyggda dödsfall med hjälp av senaste uppgifter om den villig-
het att betala för minskade dödsfallsrisker, vilken undersökts av 
Viscusi och som centralt mått använder beloppet 4,8 miljoner dol-
lar per räddat liv. För olyckor utan dödlig utgång har beräkningar 
gjorts på grundval av antalet dödsfall med hjälp av senaste upp-
gifter om de totala hälsoeffekternas kostnader i relation till antalet 
dödsfall. Skattningarna av katastrofer eller allvarliga olyckor har 
hämtats från tabell 5.8 givet 5 000 reaktorårs erfarenheter och att 
icke dödliga sjukdomar har ett värde motsvarande dödliga sjuk-
domar. Värdet av egendomsskador och andra effekter antas mot-
svara de mänskliga hälsoeffekterna. 
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Tabell 5.10. Beräknade externa kostnader av olyckor vid elproduktion 

Totala kostnaderna för olyckor och skador 
(USA-cent per kWh) 

Bränsle Dödsoffer 
Icke dödliga 

olyckor 
Allvarliga 
olyckor Totalt 

Kol 0,373 0,075 0,0000 0,448 
Olja 0,266 0,053 0,0000 0,320 
Naturgas 0,046 0,009 0,0000 0,055 
Kärnkraft (LWR) 0,033 0,007 0,0002 0,040 
I denna tabell beräknas kostnaden per kWh i form av dödsfall, olyckor och allvarliga 
olyckor för varje konventionell bränslekälla. För att kalkylera kostnaden för ett dödsfall 
antas att villigheten att betala för ett i statistisk mening räddat liv är 4,8 miljoner dollar, allt 
enligt studier av W. Kip Viscusi. Kostnader för icke dödliga olyckor och sjukdomar antas 
ha värdet av halva kostnaden för dödsfall, baserat på preliminära resultat av en studie av 
U.S. Environmental Protection Agency om de ekonomiska kostnaderna för luft-
föroreningar ("812 Study"). Sannolikheten för en allvarlig olycka har skattats med till 
hjälp av historiska data från Tabell 5.8. För dessa beräkningar antas att villigheten att 
betala är fyra gånger så stor som vid en rutinolycka. Det antas att inga allvarliga olyckor 
orsakas av de fossila bränslena. 

Genom att aggregera dessa data i tabell 5.10 kan vi dra tre slutsat-
ser. 

För det första utgör kärnkraftens och naturgasens bränslecykler 
betydligt mindre hälso- och säkerhetsrisker än kolets och oljans. 
Högkostnadscykeln visar ungefär tio gånger så höga värden som 
lågkostnadscykeln. 

För det andra kan kärnkraftens totala kostnader i form av hälso-
och säkerhetseffekter bedömas vara av storleksordningen 0,04 cent 
per kWh eller omkring 0,3 öre per kWh för de representativa kärn-
kraftscykler som har legat till grund för tabellen. Med en total pro-
duktionskostnad av 38-57 öre per kWh för nya kärnkraftverk ser 
vi att de totala hälso- och säkerhetskostnaderna som är förenade 
med kärnkraften utgör ca 1 procent av kärnkraftens totala produk-
tionskostnader. 

För det tredje har det förväntade värdet av kostnaderna för svåra 
kärnkraftsolyckor uppskattats till en bråkdel av de totala hälso- och 
säkerhetskostnaderna för såväl kärnkraft som andra bränslecykler. 
Detta tyder på att en överdriven uppmärksamhet kan ha ägnats 
kärnkraftens allvarliga risker medan en otillräcklig uppmärksam-
het ägnats de mer vardagliga riskerna, i synnerhet de som är för- 
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enade med anläggningar för förbränning av olja och ko1.39  
Detta får avsluta vår genomgång av kärnkraftens kostnader. På 

det hela taget tyder den på att de svenska kärnkraftverken sannolikt 
utgör en relativt liten börda i fråga om miljö, hälsa och säkerhet, i 
synnerhet om den jämförs med effekterna av elproduktion med an-
tingen kol eller olja som bränsle. När detta väl sagts måste vi hålla i 
minnet att alla sådana kalkyler rymmer breda felmarginaler och att 
skattningen av energisystemens hälso- och säkerhetseffekter måste 
utredas vidare innan vi får en fullständig bild av dem. 

39 En alternativ skattning av elproduktionens externa kostnader i Tysk-
land återfinns i Rainer Friedrich och Alfred Voss, "External costs of elec-
tricity generation", Energy Policy, februari 1993, s. 114-122. Deras 
skattningar av de externa kostnaderna (omräknade efter 1,5 DM för en 
dollar i 1988 års priser) är 0,44 till 1,68 cent per kWh för kol och 0,03 till 
0,17 cent per kWh för kärnkraft. De skattningar som gjorts härovan ryms 
väl inom ramen för Friedrichs och Voss skattningar. 
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6. Konsekvenser av olika 
avveckling s alternativ 

I detta kapitel görs en detaljerad analys av ett antal scenarier för 
kärnkraften. I referensfallet antas avvecklingen ske när den nuva-
rande kärnkraftskapaciteten når slutet av sin ekonomiska livs-
längd. De tre övriga scenarierna innebär att avvecklingen påskyn-
das. I det första fallet antas all kärnkraft vara avvecklad år 2010 
(dvs. avvecklingen har centrerats till år 2010). I det andra fallet 
antas en linjär avveckling ske under perioden 2000-2010. I det 
tredje fallet avvecklas endast två kärnkraftsreaktorer. 

Skattningarna av de ekonomiska kostnader som uppstår i re-
spektive scenario, och som redovisas nedan, är baserade på den i 
kapitel fyra beskrivna SEEP-modellen. Dessutom visas effekterna 
på priser, efterfrågan, den totala prisnivån och den totala realin-
komsten i Sverige. Utöver dessa skattningar analyseras avveck-
lingsbeslutets växelverkan med Sveriges internationella åtagande 
om att bekämpa växthuseffekten. Avslutningsvis diskuteras alter-
nativa valmöjligheter samt resultaten av ett antal känslighetsanaly-
ser. 

Kostnader för utbyggd kapacitet i olika bränslecykler 
Det är sannolikt att det kommer att krävas ytterligare investeringar 
i en utbyggnad av elkraftskapaciteten i Sverige under de båda när-
maste decennierna, och den nödvändiga kapacitetsutbyggnaden 
blir särskilt stor om kärnkraften avvecklas. Som framgick av den 
enkla utbuds- och efterfrågemodellen i kapitel 4, beror avveck-
lingskostnaderna framför allt av kostnaden för att ersätta kärn-
kraftsanläggningarna med nya kraftverk samt av tidpunkten för av-
vecklingen. I det här avsnittet diskuteras kostnaderna för ny kapa-
citet. 
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Om vi antar att ny kapacitet kan tas i bruk på ett metodiskt sätt 
med nödvändig planering och ett fungerande tidsschema för de nya 
kraftverken, kommer kostnaden att bero av tre nyckelelement: va-
let av produktionsteknik, kapitalkostnaderna för den nya kapaci-
teten och bränslepriset. De kostnadsdrivande elementen är till 
största delen allmänt tillgänglig teknik eller bränslen, varför osä-
kerheten om priserna är relativt måttlig. De data som har använts är 
elkraftens kostnader i de stora industriländerna, sammanställda av 
Nuclear Energy Agency.4°  I denna studie samlades och analysera-
des de projekterade kostnaderna för kärnkraft, koleldade och gas-
eldade kraftverk samt förnybara källor från kraftproducenter och 
statliga myndigheter i 16 OECD-länder och sex länder utanför 
OECD. Fördelen med studien är att den utnyttjar en standardiserad 
metodik som tillåter jämförelser av olika länder och har en histo-
risk bas som gör att man kan jämföra olika år. 

Studien koncentrerades till kraftverk som kan antas vara i drift år 
2000. Kärnkraftstekniken utgjordes i första hand av lättvattenreak-
torer, medan koleldningstekniken främst använde pulvriserat kol 
och de gaseldade anläggningarna huvudsakligen var gasturbiner 
av kombicykeltyp. 

Tabell 6.1a—c visar skattningar av de beräknade kostnaderna för 
produktion av kärnkraft samt av kol- respektive gaseldade kraft-
verk i några OECD-länder, givet en kalkylränta på 5 procent. För 
dessa angivelser har marknadsbaserade växelkurser använts i stäl-
let för köpkraftsparitet eftersom de flesta av teknologierna kan kö-
pas på marknaden. Tabell 6.2a och 6.2b visar kostnaderna för kol-
eldade respektive naturgasdrivna kraftverk i förhållande till kärn-
kraft. Dessa jämförelser visar att konkurrensen mellan de tre tekno-
logierna är mycket hård för närvarande. 

För en skattning av kostnaderna för elproduktion i Sverige kräv-
des en del justeringar i det material som låg till grund. För kärn-
kraftskostnaderna finns inga skattningar tillgängliga, eftersom det 
för närvarande är olagligt att ens planera för en utbyggnad av kärn-
kraften i Sverige. För denna teknik har därför beräkningar som gäl-
ler för de nordeuropeiska länderna använts. För koleldade kraft- 

40  Nuclear Energy Agency, Projected Costs of Generating Electricity: 
Update 1992, OECD, Paris 1993. 
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Tabell 6.1a Elproduktionskostnader för ny kapacitet kärnkraft 

Kalkylränta 5 %, livslängd 30 år, drifttid 75 % 
(Miljoner USD per 1.7.1991/kWh) 

Investeringar Drift Bränsle Totalt 
Kanada 22,8 5,3 1,8 29,8 
Finland 18,9 5,4 5,8 30,1 
Frankrike 14,5 10,0 8,3 32,8 
Tyskland 29,6 12,7 10,8 53,1 
Japan 24,4 10,9 18,3 53,7 
Storbritannien' 31,5 10,5 8,1 50,0 
USA 12  21,1 16,4 5,2 42,7 
USA22  22,1 16,4 5,2 43,7 
USA 32  20,5 16,4 5,2 42,1 
1  Genomsnittliga data. 
2  USA 1 = Mellanvästern; USA 2 = Nordöstra delstaterna; USA 3 = Västkusten. 

Tabell 6.1b Elproduktionskostnader för ny kapacitet koleldade kraftverk 

Kalkylränta 5 %, livslängd 30 år, drifttid 75 % 
(Miljoner USD per 1.7.1991/kWh) 

Investeringar Drift Bränsle Totalt 
Kanada 14,40 4,10 15,50 34,00 
Finland 9,80 6,70 18,60 35,00 
Frankrike 11,70 9,50 29,40 50,60 
Tyskland 16,90 15,10 48,10 80,10 
Japan 20,60 7,90 34,50 63,00 
Storbritannien' 17,75 12,10 19,40 49,20 
USA 12  17,40 10,20 17,10 44,70 
USA22  17,70 9,60 24,00 51,30 
USA 32  16,80 7,30 11,20 35,30 
1  Genomsnittliga data. 
2  USA 1 = Mellanvästern; USA 2 = Nordöstra delstaterna; USA 3 = Västkusten. 

verk har de beräkningar som tillhandahållits för Sverige i NEA:s 
undersökning använts. I den svenska kolkraftens kostnader ingår 
extremt stränga metoder för kontroll av luftföroreningar. Skatt-
ningarna för Sverige förefaller rimliga och ligger i linje med dem 
som gjorts för jämförbara europeiska länder. För de gaseldade 
kraftverken inkluderades inte något separat pris på naturgas i un-
dersökningens svenska del, och därför har de priser som angavs för 
de. nordeuropeiska länderna utan egna naturgastillgångar använts. 
De beräknade priserna höll sig i dessa länder relativt stabilt kring 
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Tabell 6.1c Elproduktionskostnader för ny kapacitet naturgasdrivna 
kraftverk 

Kalkylränta 5 '70 
(Miljoner USA-dollar per 1.7.1991/kWh) Antaganden 

Invest. Drift Bränsle Totalt Livslängd (år) Drifttid (%) 

Kanada 8,2 2,2 41,8 52,2 30 75 
Finland 5,8 4,0 25,5 35,3 25 80 
Frankrike 7,0 4,2 43,6 54,8 20 83 
Tyskland - - - - - - 
Japan 12,7 6,9 57,7 77,3 30 75 
Storbritannien' 6,5 6,5 32,3 45,2 30 90 
USA 12  6,2 2,5 39,0 47,7 30 75 
USA 22  6,2 2,5 42,4 51,1 30 75 
USA 32  6,2 2,5 40,4 49,1 30 75 
1  Genomsnittliga data. 
2  USA 1 = Mellanvästern; USA 2 = Nordöstra delstaterna; USA 3 = Västkusten. 
Källa: OECD Nuclear Energy Agency, Projected Costs of Generating Electricity, Update 
1992, OECD (1993). 

3,6 dollar per gigajoule gas och ligger i linje med de nuvarande 
priserna på naturgas. 

Tabell 6.3a och 6.3b visar de beräknade kostnaderna för elpro-
duktion från dessa energikällor. Dessa data appliceras på Sverige i 
skattningarna här nedan. De beräknade kostnaderna vid 5 procents 
kalkylränta sträcker sig från 35 öre per kWh för naturgas till 43 öre 
per kWh för koleldade kraftverk. Vid 10 procents kalkylränta va-
rierar produktionskostnaderna från 41 öre per kWh för naturgas till 
57 öre för såväl kärnkraft som koleldade kraftverk. 

Den stora osäkerheten i fråga om elproduktionens kostnader har 
att göra med bränslepriserna. De utgör ungefär en tredjedel av 
kostnaderna för kolkraft och hälften av kostnaderna för naturgas-
kraft. Kolpriserna har varit relativt stabila och har bestämts under 
konkurrens på världsmarknaden. Naturgasen däremot har betydan-
de monopolinslag på grund av de höga transportkostnaderna. För 
Sverige är det för närvarande Danmark som är leverantör, även om 
Norge och Ryssland är stora potentiella leverantörer i framtiden. 

Alternativa scenarier för kärnkraft 
I det här avsnittet presenteras kostnadsberäkningar för de olika sce-
narierna för den svenska kärnkraften. Vi erinrar oss att de nuvaran- 
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Tabell 6.2. Kostnader av nya kapacitet koleldade kraftverk i förhållande 
till kärnkraft 

5 procents kalkylränta 

(Diskonterade till tidpunkten för avstängning) 

Investering Drift Bränsle Totalt 
Belgien 0,65 0,67 2,55 1,10 
Kanada 0,63 0,77 8,61 1,14 
Finland 0,52 1,24 3,21 1,16 
Frankrike 0,81 0,95 3,54 1,54 
Tyskland 0,57 1,19 4,45 1,51 
Japan 0,84 0,72 1,89 1,17 
Nederländerna' 0,67 0,41 2,54 0,96 
Storbritannienb  0,56 1,15 2,40 0,98 
USA 1` 0,83 0,62 3,29 1,05 
USA 2' 0,80 0,59 4,62 1,17 
USA 3b  0,82 0,45 2,15 0,84 

10 procents kalkylränta 

(Diskonterade till tidpunkten för avstängning) 

Investering Drift Bränsle Totalt 

Belgien 0,61 0,68 2,49 0,92 
Kanada 0,55 0,74 8,67 0,87 
Finland 0,50 1,46 2,95 0,94 
Frankrike 0,79 0,95 3,11 1,30 
Tyskland 0,54 1,15 4,93 1,21 
Japan 0,82 0,72 1,95 1,07 
Nederländerna' 0,68 0,41 2,55 0,87 
Storbritannienb  0,49 1,15 2,40 0,79 
USA 1' 0,87 0,62 3,11 1,01 
USA 2b  0,83 0,59 4,36 1,08 
USA 3' 0,86 0,45 2,04 0,85 

Betecknad som "kategori B" i relation till kärnkraftens kostnader. 
Baserad på genomsnittssiffror i relation till kärnkraftens kostnader. 
USA 1 = Mellanvästern; USA 2 = Nordöstra delstaterna; USA 3 = Västkusten. 

För en mer detaljerad beskrivning av antagandena och av specifika tillämpningar i skilda 
länder, se s. 57, 58 och 61 i "Projected Costs of Generating Electricity", OECD 1993. 
Källa: Projected Costs of Generating Electricity, OECD (1993). 

de anläggningarna i referensfallet antas kunna användas under en 
period av 40 år. Med 40 års livslängd skulle det vägda genomsnitt-
liga avställningsåret för Sveriges tolv kärnkraftverk vara år 2020. I 
det första alternativa scenariot har all kärnkraft avvecklats år 2010. 
Detta representerar ett fall i vilket den genomsnittliga tidpunkten 
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Tabell 6.3. Antagande för ersättningskraft i Sverige 
Kostnader i 1991 års USD 

Kapitalkostnad (per kWe) Fördelade kostnader (per 1 000 kWh) 

Kapitalkostnader Drift Bränsle Total kostnad 
Kalkylränta 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Kol 1 895 2 108 18,6 33,4 8,8 21,4 48,8 63,6 
Naturgas 863 960 8,5 15,3 5,5 25,4 39,4 46,2 
Kärnkraft 2 501 2 850 24,6 45,2 9,6 8,9 43,1 63,7 
Genomsnitt: 

Tre teknologier 43,8 57,8 
Två fossila teknologier 44,1 54,9 

1995 års priser med en växelkurs av 8,9 SEK per 1991 års USD 
Kalkylränta 5% 10% 5% 10% 5% 10% 

Kol 16 866 18 761 16,6 29,7 7,8 19,0 43,4 56,6 
Naturgas 7 681 8 544 7,6 13,6 4,9 22,6 35,1 41,1 
Kärnkraft 22 259 25 365 21,9 40,2 8,5 7,9 38,4 56,7 
Genomsnitt: 

Tre teknologier 39,0 51,5 
Två fossila teknologier 39,2 48,9 

Källa: IEA, Projected Costs of Generating Electricity, Update 1992, OECD 1994, 
tabellerna 9, 10, 19, 21 och 22. Skattningarna för kol och gas gäller för Sverige 
med undantag av bränslekostnaden för naturgas. För gaskostnaderna bygger 
skattningarna på det genomsnittliga gaspriset för Belgien, Danmark, Finland och 
Frankrike (vilket var 3,6 dollar per gigajoule gas) med en termisk effektivitet av 51 
procent. För kärnkraften bygger skattningarna på ett viktat genomsnitt av de 
skattade kostnaderna för Tyskland, Belgien och Finland, där Tyskland gavs 
dubbelt så stor vikt som de andra båda länderna. 

för avställning är 2010, inte en bokstavlig avstängning av alla kärn-
kraftverk samtidigt. Denna policy innebär därmed en avstängning 
tio år före den uppskattade ekonomiska livslängdens slut. 

Vi räknar inte med möjligheten av nya kärnkraftverk, men av 
referensfallsantagandena framgår att sådana ändå inte kommer att 
vara aktuella, eftersom framförallt naturgasdrivna kraftverk tycks 
bli mer ekonomiska. Å andra sidan är kostnadsskillnaden mellan 
de båda teknikerna inte av den storleksordningen att det skulle in-
nebära någon större skillnad att bygga kärnkraftverk jämfört med 
gas- eller koleldade anläggningar. 

Den metod med vilken de olika scenariernas ekonomiska effek-
ter beräknas är följande: Vi börjar med referensfallsprognosen i 
SEEP-modellen. Eftersom referensfallet tillåter att de nuvarande 
kärnkraftverken får drivas vidare till dess att deras ekonomiska 
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livslängd är slut, representerar detta alternativ därför den ekono-
miskt effektiva politiken i frånvaro av en övergripande miljöpoli-
tik. Sedan modifieras de politiska begränsningarna eller de beräk-
nade kostnaderna för olika tekniker för att uppnå överensstämmel-
se med olika antaganden. Därefter körs SEEP-modellen med de 
modifierade antagandena. Till slut jämförs de ekonomiska resulta-
ten för referensfallet och det modifierade alternativfallet. Skillna-
den mellan de båda alternativen i fråga om inkomstens nuvärde är 
den ekonomiska nettoeffekten av de beslutade åtgärderna. 

Total avveckling år 2010 
Det första av alternativen är ett fall som överensstämmer med det 
datum som angavs i riksdagsbeslutet år 1980 och som innebär en 
fullständig avveckling av kärnkraften till år 2010. Eftersom vi an-
tar att kraftverken har en återstående livslängd om tio år vid den 
tidpunkten, är denna politik likvärdig med en avstängning av kärn-
kraftverken i genomsnitt tio år innan deras ekonomiska livslängd 
upphör. 

Ingen hävdar att alla kraftverken skulle stängas exakt samtidigt, 
men att införa ett gemensamt datum förenklar beräkningarna. Ef-
tersom modellen förutsätter perfekt framförhållning och en smidig 
anpassning skulle detta innebära att avvecklingstiden centrerades 
kring år 2010. Det skulle med andra ord ge identiskt lika resultat 
om man stängde av en tredjedel av kärnkraftverken år 2008, en 
tredjedel år 2010 och en tredjedel år 2012. 

Eftersom det antas att ekonomin befinner sig i en långsiktig jäm-
vikt utgår SEEP-modellen från att näringslivet och kraftproducen-
terna är fullt medvetna om och kan förutse tidpunkten för avveck-
lingen samt dess konsekvenser.4' Eftersom verkligheten är mer 
komplicerad än den ekonomiska modellen är det troligt att de eko-
nomiska effekterna underskattas. Om exempelvis ett kärnkraftverk 
avvecklas innan ett nytt alternativt kraftverk kunnat planeras, byg-
gas och tas i drift kommer kostnaderna sannolikt att bli högre än de 
kostnader som redovisas här. Om priskonsekvenserna beräknas 

41 Meningen med detta antagande är att kraftverken byggs med realistis-
ka förväntningar i fråga om priser, energipolitik och regleringar. 
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felaktigt kan investeringarna utformas ineffektivt. De ekonomiska 
kostnaderna för sådana misstag är emellertid svåra att bedöma. 

En summarisk jämförelse av referensfallskörningen och kör-
ningen av alternativet avveckling 2010 görs i tabell 6.4. Där järn-
förs de viktiga skattade variablerna för år 2010 för de båda alterna-
tiven. SEEP-modellen visar att en avveckling av kärnkraften år 
2010, under förhållanden då den är väntad så att en effektiv an-
passning kunnat ske, kommer att medföra avsevärda ekonomiska 
förluster. Det diskonterade värdet av den totala förlusten från 1994 
till 2020 (diskonterat till år 1995 och i 1995 års priser) blir omkring 
62 miljarder kronor. Som annuitet och med 5 procents kalkylränta 
innebär detta en årlig förlust om tre miljarder kronor. Elpriserna 
kommer att stiga och elanvändningen kommer att minska snabbt 
efter avvecklingen då bara en del av minskningen i kärnkraftspro-
duktionen kommer att uppvägas av andra energikällor. SEEP-mo-
dellen förutser att kärnkraftsproduktionen ersätts med naturgas-
drivna anläggningar, men den kunde lätt ersättas till en del med 
olje- eller koleldade anläggningar (om miljölagstiftningen tillät 
det) eller med importerad elkraft om sådan fanns tillgänglig. 

Notera att de skattningar som presenteras här kalkylerar kostna-
den för en kärnkraftsavveckling genom att diskontera den bakåt till 
1995 i stället för till tidpunkten för avställningen. Detta sker av 
praktiska skäl och för att uppnå jämförbarhet med tidigare studier, 
men ett bättre mått vore att mäta effekten vid tidpunkten för av-
ställningen, låts oss säga år 2010. Vid den tidpunkten och med en 
kalkylränta på 5 procent stiger kostnaden med faktorn 1,0515  = 
2,08, dvs. en fördubbling. 

I detta avvecklingsscenario sker en avsevärd ökning av CO2-ut-
släppen, men eftersom ersättningsbränslet är naturgas sker ingen 
större förändring i fråga om utsläppen av SO2. Det beräknas att 
S02-utsläppen ökar med 1 procent när elproduktionen övergår från 
att vara kärnkraftsbaserad till ett system med fossila bränslen. Ock-
så kurvan för CO2-utsläppen stiger brant, med 30 miljoner ton per 
år jämfört med referensfallet år 2010. Vad internationella åtagan-
den beträffar fördubblas CO2-utsläppen i förhållande till 1990 års 
nivåer sedan kärnkraften avvecklats. Samtidigt är Sveriges natio-
nella mål att bibehålla CO2-utsläppen på 1990 års nivå eller lägre, 
och minska dem från år 2000. 
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Tabell 6.4. Sammanfattande statistik för referensfallet och för 
alternativet avveckling år 2010 

Referensfallet 

2010 

Kärnkraftsavveckling år 2010 
utan CO2-restriktioner 

2010 
Efterfrågan på energi (TWh) 706,4 687,6 

Specifikt elektrisk 85,0 80,7 
Transporter 136,9 136,7 
Övrigt 484,5 470,2 

Elproduktion (TWh) 
Källor 142,0 132,1 

Kärnkraft 70,2 0,0 
Vattenkraft 67,8 67,8 
Andra existerande 4,0 6,2 
Ny kapacitet 0,0 58,1 

Miljöindex 
CO2-utsläpp (miljoner ton) 76,1 98,7 
S02-utsläpp (tusen ton) 112,7 113,6 

Energipriser (SEK/kWh) 
Elektricitet 
Produktion 0,308 0,338 
Industrier 0,474 0,504 
Bostäder 0,866 0,897 
Transporter 0,829 0,829 
Övrigt 0,283 0,285 

Externa priser' 
CO2  (SEK/ton CO2) 
SO2  (SEK/ton SO2) 

Externa begränsningar2  
CO2  (miljoner ton CO2) 
SO2  (tusen ton) 

Bruttonationalprodukt (a) 2 210,31 2 210,31 

Energi i relation till produktion (1994=100) 
Elkraft/BNP 75,53 70,27 
Energi/BNP 90,95 88,53 

(a) Miljarder svenska kronor i 1995 års priser. 
1  Implicita marginalkostnader eller motsvarande skatt på utsläpp som skall ge den 
fastställda utsläppsreduktionen. 
2  Utsläppsrestriktion. 
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Tabell 6.5. Sammanfattande statistik för referensfallet och för scenario 
med CO2-restriktioner 

Referensfallet 

2010 

Begränsning av CO2-utsläpp 
till 1990 års nivå 

2010 
Efterfrågan på energi (TWh) 

Specifikt elektrisk 
Transporter 
Övrigt 

Elproduktion (TWh) 
Källor 

Kärnkraft 
Vattenkraft 
Andra existerande 
Ny kapacitet 

Miljöindex 
CO2-utsläpp (miljoner ton) 
S02-utsläpp (tusen ton) 

Energipriser (SEK/kWh) 
Elektricitet 

Produktion 
Industrier 
Bostäder 

Transporter 
Övrigt 

Externa priser' 
CO2  (SEK/ton CO2) 
SO2  (SEK/ton S02) 

Externa begränsningar2  
CO2  (miljoner ton CO2) 
SO2  (tusen ton) 

Bruttonationalprodukt (a) 

Energi i relation till produktion 

2 

706,4 
85,0 

136,9 
484,5 

142,0 
70,2 
67,8 

4,0 
0,0 

76,1 
112,7 

0,308 
0,474 
0,866 
0,829 
0,283 

210 2 

634,8 
79,2 

107,9 
447,7 

138,0 
70,2 
67,8 
0,0 
0,0 

50,5 
76,5 

0,335 
0,501 
0,893 
1,025 
0,330 

782 

50,5 

210 

(1994=100) 
Elkraft/BNP 75,53 73,40 
Energi/BNP 90,95 81,73 

(a) Miljarder svenska kronor i 1995 års priser. 
Implicita marginalkostnader eller motsvarande skatt på utsläpp som skall ge den 

fastställda utsläppsreduktionen. 
2  Utsläppsrestriktion. 

En avgörande förutsättning i detta scenario är att elproduktionen 
får tid att anpassa sig till kärnkraftsavvecklingen. Kostnaderna blir 
sannolikt avsevärt större än de här beräknade om kärnkraften av-
vecklas utan att det ges rimlig tid för att få fram ersättningskraft. 
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Tabell 6.6. Sammanfattande statistik för referensfallet och för scenariot 
med CO2  restriktion samt kärnkraftsavveckling 

Referensfallet 

2010 

Kärnkraftsavveckling och 
002-restriktion 

2010 

Efterfrågan på energi (TWh) 
Specifikt elektrisk 
Transporter 
Övrigt 

Elproduktion (TWh) 
Källor 

Kärnkraft 
Vattenkraft 
Andra existerande 
Ny kapacitet 

Miljöindex 
002-utsläpp (miljoner ton) 
502-utsläpp (tusen ton) 

Energipriser (SEK/kWh) 
Elektricitet 

Produktion 
Industrier 
Bostäder 

Transporter 
Övrigt 

Externa priser' 
CO2  (SEK/ton CO2) 
SO2  (SEK/ton S02) 

Externa begränsningar2  
CO2  (miljoner ton 002) 
SO2  (tusen ton) 

Bruttonationalprodukt (a) 

Energi i relation till produktion 

2 

706,4 
85,0 

136,9 
484,5 

142,0 
70,2 
67,8 
4,0 
0,0 

76,1 
112,7 

0,308 
0,474 
0,866 
0,829 
0,283 

210 2 

509,0 
49,7 

101,4 
357,9 

74,3 
0,0 

67,8 
0,0 
6,5 

50,5 
72,9 

0,681 
0,847 
1,240 
1,066 
0,367 

948 

50,5 

210 

(1994=100) 
Elkraft/BNP 75,53 39,52 
Energi/BNP 90,95 65,54 

(a) Miljarder svenska kronor i 1995 års priser. 
Implicita marginalkostander eller motsvarande skatt på utsläpp som ska ge den 

fastställda utsläppsreduktionen. 
2  Utsläppsrestriktion. 
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Begränsning av CO2-utsläppen till 1990 års nivåer 
I tidigare avsnitt diskuterades den växande oron för en klimatför-
ändring. På Riokonferensen 1992 enades deltagarländerna om att 
till år 2000 begränsa utsläppen till 1990 års nivåer, och på Berlin-
konferensen 1995 enades man om att utsträcka dessa begränsning-
ar ännu längre. Sverige har som målsättning att begränsa CO2-ut-
släppen till 1990 års nivåer, även om man inser att målet kan vara 
svårt att nå och att det kan vara ineffektivt i jämförelse med möjlig-
heterna att minska utsläppen till låga kostnader i andra delar av 
världen. 

På grund av den betydelse som åtagandet rörande klimatföränd-
ringen har undersökte vi två scenarier, i vilka Sverige uppfyller sin 
målsättning i fråga om CO2-utsläppen. I det första scenariot 
("CO2-begränsning") begränsades CO2-utsläppen till 1990 års ni-
våer för alla framtida år, men utan någon avveckling av kärnkraf-
ten. I det andra scenariot ("IngKärn/CO2Beg") begränsades CO2-
utsläppen som i det första scenariot, och dessutom avvecklades 
kärnkraften år 2010. 

Tabell 6.5 jämför referensscenariot med CO2-begränsningssce-
nariot, medan tabell 6.6 visar resultaten av kombinationen kärn-
kraftsavveckling och CO2-begränsning. De tyder på att CO2-be-
gränSningen har en stor effekt på kostnaderna för kärnkraftsav-
vecklingen. Om vi ser på det mest långtgående scenariot i tabell 6.6 
finner vi en stor nedskärning av energi- och elkraftssektorerna år 
2010. Elproduktionen minskas med nära 50 procent i förhållande 
till referensscenariot, och den totala energiproduktionen minskas 
med nära en tredjedel. Industrins elpriser stiger mer än 50 procent 
över referensfallsnivån, och den högre nivån (85 öre per kWh) in-
nebär nästan en tredubbling i förhållande till 1990 års nivå. 

Nuvärdet av effekten av den kombinerade CO2-begränsningen 
och kärnkraftsavvecklingen är en minskning av realinkomsten 
med 369 miljarder kronor i förhållande till referensfallet (också här 
i 1995 års priser med diskontering till 1995). Om vi periodiserar 
kostnaderna i det mest långtgående fallet blir effekterna på den rea-
la nationalinkomsten avsevärda med en minskning om 18 miljar-
der kronor eller något mer än 1 procent av nuvarande BNP. Lägg 
märke till att effekten blir en större andel av inkomsten vid tid- 
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punkten för avvecklingen på grund av att kostnaderna (som skrivs 
upp med 5 procent om året) kommer att öka snabbare än inkoms-
terna (som har beräknats öka med 2 procent om året). 

Tabell 6.7. Skattningar av den ekonomiska effekten av en 
kärnkraftsavveckling: avveckling av alla kärnkraftverk år 2010 

CO2begränsning till 
Ingen CO2-begränsning 1990 års utsläpp  

Diskonterat värde av målfunktionen' vid 5 procents real kalkylränta 
(Miljarder svenska kronor 1995, diskonterade till 19952) 

Med kärnkraft 39,373 39,125 
Ingen kärnkraft efter 2010 39,311 39,004 

Skillnad i jämförelse med oförändrad situation 
(Miljarder svenska kronor 1995, diskonterade till 19952) 

Med kärnkraft 0 
Ingen kärnkraft efter 2010 —62 

Skillnad i jämförelse med oförändrad situation 
[Miljarder dollar 1995 vid växelkurs 7 SEK/USD] 

Med kärnkraft 0 USD 
Ingen kärnkraft efter 2010 —9  

—248 
—369 

35 
53 

Uttrycket "målfunktion" definieras som det diskonterade nuvärdet av all nuvarande och 
framtida ekonomisk aktivitet i Sverige. 
2  Konvertering till 1995 års priser med hjälp av konsumentprisindex, som väntas stiga 

med 23 procent. 
Mm. Skattningarna av kostnaderna för en avveckling av kärnkraften kalkylerades med 

SEEP-modellen under fyra uppsättningar av antaganden: Referens, Ing Kärn, 
CO2  Beg och Ing Kärn och CO2  Beg (nordvästra, sydvästra, nordöstra resp. 
sydöstra noteringarna i matriserna). Definitionerna är följande: 
Referens: Kärnkraften är tillåten under alla år till skattningstillfället år 2020. 
Ing Kärn : Alla kärnkraftverk avstängda år 2010. 
CO2  Beg och Referens: Kärnkraften är tillåten under alla år till skattningstillfället år 
2020, men CO2-utsläppen är begränsade till 1990 års nivåer. 
Ing Kärn och CO2  Beg: Alla kärnkraftverk är avstängda år 2010, och dessutom är 
COrutsläppen begränsade till 1990 års nivåer. 
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I tabell 6.7 redovisas en sammanfattning av de fyra viktiga fall 
som analyserats i den här studien. De fyra fallen är: Referens, Sce-
nario 1: IngKärn, Scenario 2: CO2Beg och Scenario 3: IngKärn/ 
CO2Beg (de nordvästra, sydvästra, nordöstra och sydöstra posterna 
i matrisen). 

Resultaten indikerar att CO2-begränsningen har en kostnad som 
är ungefär fyra gånger så hög som för en kärnkraftsavveckling till 
år 2010 — 248 miljarder kronor för CO2-begränsningen och 62 mil-
jarder kronor för kärnkraftens avveckling. Men att genomföra bå-
da de milj öpolitiska besluten medför en kostnad som är större än 
summan av delarna, motsvarande 369 miljarder kronor i nuvärde 
för IngKärn/CO2Beg-fallet. 

Linjär avveckling från år 2000 till år 2010 
En alternativ utveckling som innebär att kärnkraften avvecklas 
successivt i ett något tidigare skede är en linjär avveckling under 
åren 2000 till 2010. Här förutsätts att kraftverken avvecklas på ett 
sådant sätt att kapaciteten varje år reduceras med 10 procent av den 
initiala kapaciteten. Kapaciteten är således reducerad med 7 TWh 
år 2001, 14 TWh år 2001 och så vidare till dess att en total reduk-
tion med 70 TWh uppnåtts år 2010. 

Effekten av denna accelererade avveckling är inte överraskande 
en större kostnad än en avveckling år 2010. De totala kostnaderna 
stiger från 62 miljarder kronor till 105 miljarder kronor, en 70-pro-
centig ökning av de totala kostnaderna. Orsaken till att kostnaden 
blir så mycket högre är att den utnyttjade livslängden minskats med 
15 år (i stället för 10 år i fallet med en avveckling år 2010) sam-
tidigt som den extra förkortningen av utnyttjandet med fem år in-
träffar närmare nuet, vilket ökar det diskonterade värdet mer än 
proportionellt. 

Stängning av de två äldsta reaktorerna år 2000 
En tänkbar strategi är att begränsa avvecklingen till de båda äldsta 
kärnkraftsreaktorerna och låta de övriga vara i drift under sin eko-
nomiska livslängd. Det rationella i denna strategi är att den skulle 
överensstämma med folkomröstningens anda genom att de båda 
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äldsta (och förmodligen minst säkra) reaktorerna togs ur drift, sam-
tidigt som hänsyn skulle tas till den nuvarande politiken att inte i 
onödan sänka Sveriges levnadsstandard eller internationella kon-
kurrenskraft. 

För att utföra denna körning valdes två av de äldre reaktorerna 
ut, Oskarshamn 1 och Barsebäck 1 med en total kapacitet som är 
beräknad till 1 045 MW. Att ta dessa båda reaktorer ur drift reduce-
rade den totala kärnkraftsproduktionen med omkring 10 procent 
under perioden 2000-2020; från 70,2 TWh per år till 63,1 TWh per 
år. Notera att detta inte är någon implicit rekommendation om vilka 
reaktorer som kan tänkas komma i fråga för en tidig avveckling. En 
detaljerad granskning av ekonomiska och tekniska frågor — som 
ligger utom ramen för denna studie — skulle vara nödvändig för att 
fastställa vilka reaktorer som kan avvecklas till lägsta möjliga kost-
nad. 

Den uppskattade avvecklingskostnaden är i detta fall 5,8 miljar-
der kronor (också här diskonterade till år 1995). Detta är betydligt 
mindre än kostnaden för en fullständig avveckling. Orsakerna till 
att kostnaderna blir lägre är tre. För det första representerar dessa 
båda reaktorer bara 10 procent av den uppskattade kapaciteten, för 
det andra skulle de ha kortare livslängd än de andra reaktorerna, 
och för det tredje är de båda reaktorerna en marginell kraftkälla och 
därmed mindre värdefulla för landet än genomsnittet för reaktorer-
na. 

Känslighetsanalyser 
Modeller av det slag vi använt här är i allmänhet känsliga för de 
antaganden som gjorts. Därför har en omfattande känslighetsana-
lys genomförts för att fastställa effekten av alternativa antaganden 
om olika viktiga element i energimodellen och i fråga om energi-
och miljöpolitiken. De inkluderar i första hand antaganden om de 
nya teknikernas kostnader, tillväxt, mer optimistiska förutsägelser 
om energisparande och förnybara energiresurser samt en utvidgad 
modell som ger utrymme för större internationell handel med el-
kraft. Resultaten återfinns i tabellerna 6.9 och 6.10. 
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Alternativa kostnadsantaganden 
En av de mest osäkra faktorerna är prisfluktuationerna för olja och 
gas. Det anses i dag att olje- och gaspriserna knappast kommer att 
stiga brant under det närmaste decenniet med tanke på de stora re-
serverna och utsikterna för nya stora gasfyndigheter. En alternativ 
uppfattning är att olje- och gaspriserna kan komma att stiga brant 
under kommande år på grund av oförutsedda ekonomiska eller po-
litiska händelser. Detta är uppenbarligen en viktig fråga därför att 
det sannolikt främst är fossila bränslen som kommer att ersätta 
kärnkraften i elproduktionen. För att testa resultaten av en sådan 
utveckling beräknades effekten av en fördubbling av olje- och gas-
priserna. Samtidigt antogs priserna på kol och biobränslen stiga 
med 25 procent på grund av den ökade efterfrågan. Detta visade sig 
medföra en kostnadsökning för en kärnkraftsavveckling år 2010. 
Kostnaderna steg från 62 miljarder kronor till 91 miljarder kronor. 

En annan tänkbar utveckling är att kostnaderna för att uppföra 
nya anläggningar visar sig vara högre än de skattningar som gjorts 
här. I Sverige har inga storskaliga energianläggningar byggts på 
över ett decennium, och många länder har funnit att deras kapital-
kostnader stigit kraftigt under denna period, inte minst av milj ö-
skäl.42  Vi testade därför effekten av en fördubbling av kapitalkost-
naderna för nya elkraftanläggningar och en 50-procentig ökning av 
kostnaderna för avstängning av kärnkraften. Beräkningarna visade 
sig ge en effekt liknande den som uppkom vid känslighetsanalysen 
av bränslepriserna. Kostnaderna för en avveckling av kärnkraften 
år 2010 visade sig då stiga med ca 25 procent till 78 miljarder kro-
nor, ungefär en fjärdedel mer än i referensfallet. 

Högre kapitalkostnad och kalkylränta 
En annan fråga har att göra med antaganden om kalkylräntan och 
kapitalkostnaden när man skattar effekten av en kärnkraftsavveck- 
42 Undersökningar tyder på att det mesta av kostnadsökningen inträffade 
före 1985. I den senaste undersökningen av kostnaderna för elproduktio-
nen 1992 hade ingen större förändring i kapitalkostnaderna inträffat i jäm-
förelse med föregående undersökning. Se Nuclear Energy Agency, Pro-
jected Costs of Generating Electricity: Update 1992, OECD, Paris 1993. 
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ling. Historiskt har en avkastning om 5 procent (inflationskorrige-
rad) ofta använts i samhällsekonomiska kostnads- och intäktsana-
lyser av energisystemen. I dagsläget står dock Sverige inför allvar-
liga kapitalrestriktioner på grund av sitt dåliga kreditläge på de in-
ternationella marknaderna och sin höga och växande statsskuld. 
För att testa känsligheten i skattningarna av kapitalkostnaden har 
jag granskat effekten av en högre kostnad för kapitalet — 10 procent 
i stället för referensfallets 5 procent (se tabell 6.3 ovan för skattade 
kostnader för ny elproduktion vid olika kalkylräntor). Denna högre 
ränta har använts för att höja återbetalningstiden för nya kraftan-
läggningar, liksom för att diskontera framtida kostnader och intäk-
ter. 

Resultatet blev, inte överraskande, en sänkning av de skattade 
kostnaderna för en kärnkraftsavveckling. Vid den högre kalkylrän-
tan blev kostnaden 26 miljarder kronor i stället för 62 miljarder 
kronor i referensfallet (diskonterat till 1995). Detta är emellertid 
något vilseledande eftersom den högre kalkylräntan maskerar ef-
fekten på den reala levnadsstandarden. Ett bättre sätt att kalkylera 
effekten är att ta reda på de årliga förlusterna i real nationalinkomst 
vid avvecklingstillfället.43  En avveckling till år 2010 innebär en år-
lig förlust om 6,5 miljarder kronor om året från 2010. Den beräkna-
de förlusten vid en kalkylränta om 10 procent blir däremot 10,8 
miljarder kronor om året från 2010. Detta utgör en ökning med två 
tredjedelar av den årliga reala kostnaden för en avveckling vid den 
högre kalkylräntan. 

Optimistiska antaganden om sparande och förnybara 
energikällor 
Referensfallet utgår från att det inte kommer att ske något stort ge-
nombrott i fråga om förnybara energikällor för elproduktion eller 
energisparande. En möjlighet är en massiv ökning i produktionen 
43 Annuitetsförlusten antar nuvärdet av förlusten vid avvecklingstillfället 
och konverterar det till annuiteter beräknade på real kapitalkostnad. Där-
för konverteras basfallets förlust om 185 miljarder kronor till en klump-
summa om 301 miljarder kronor vid avvecklingstillfället, och detta mot-
svarar i sin tur en årlig förlust av 15 miljarder kronor vid en real kalkyl-
ränta på 5 procent. 
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av elkraft genom förnybara energikällor (exklusive vattenkraft) —
vind, biobränslen, geotermisk energi och vågenergi är alternativ 
som ofta nämns i Sverige. För detta experiment antogs att Sverige 
kan öka sin produktion från förnybara energikällor (exklusive vat-
tenkraft) med 1 TWh per år med början 1994, för att nå totalt 37 
TWh år 2030. Den antagna kostnaden är 30 öre per kWh i 1995 års 
priser. Denna siffra är en extremt optimistisk framskrivning av 
kostnaderna för elproduktion i avsaknad av subventioner. Effekten 
av detta antagande på kostnaderna för en kärnkraftsavveckling var 
relativt liten. Den beräknade kostnaden minskade med 14 procent. 

En alternativ fråga involverar möjligheten av en stor ökning av 
energisparandet — detta har prioriterats högt i Sverige liksom i 
många andra länder. För att testa känsligheten i antagandena om 
energisparandet antogs att det inträffar en stark utveckling av bil-
liga energibesparande åtgärder som minskar efterfrågan på elkraft. 
Detta skedde genom att jag beräknade en med 30 procent förbätt-
rad effektivitet i energihushållningen under de närmaste 20 åren till 
en kostnad av 18 öre per inbesparad kWh. Kostnaden för energi-
sparandet har hämtats från en lång rad studier som rör skillnaden 
mellan bästa tillämpning och nuvarande teknik. Rationellt kan man 
föreställa sig detta om man antar att 30 procent av dagens energi-
förbrukning skulle kunna reduceras till noll under de närmaste 20 
åren med hjälp av förbättrad teknik. Antagandets effekt på kostna-
den för en kärnkraftsavveckling var inte försumbar. De totala kost-
naderna för en avveckling år 2010 reducerades med 13 procent, 
från 62 miljarder kronor till 54 miljarder kronor. Det bör emellertid 
noteras att om dessa investeringar är värda att göras skulle de vara 
nästan lika värdefulla utan en avveckling av kärnkraften. 

Alternativa tillväxtprognoser 
Ett annat antagande som kan vara av stor vikt för analysen är den 
ekonomiska tillväxten. De skattningar som gjorts här bygger på 
prognoser som gjorts av den svenska regeringen. De är alla högre 
än dem som använts av NUTEK och en del miljögrupper, även om 
de är lägre än de prognoser som ligger till grund för den här studien. 
Beräkningarna av den ekonomiska tillväxten har en osäkerhetsfak-
tor om ±0,5 procent per år under de båda närmaste decennierna, 
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och vi testade vilken effekt denna osäkerhet har på kostnaden för 
en kärnkraftsavveckling. Effekten var överraskande liten; kostna-
derna blev 0,5 procent högre i händelse av högre ekonomisk till-
växt och 2 procent lägre i händelse av lägre ekonomisk tillväxt. 
Orsaken till att den ekonomiska tillväxten har så litet genomslag på 
kostnaderna för en kärnkraftsavveckling framgick av det enkla ut-
buds- och efterfrågeexemplet i kapitel 4; så snart priset samman-
faller med kostnaden för ersättningskraft bestäms kostnaden för en 
avveckling av kärnkraften primärt av kostnaderna för nya kraft-
verk. Ökningen i efterfrågan på elkraft har därför ingen större ef-
fekt på kostnaden för avvecklingen. 

Avreglering av elkraftindustrin 
En av de stora osäkerhetsfaktorer som den svenska elmarknaden 
står inför under kommande år är avreglerings- och liberaliserings-
takten, både inom landet och på den större Europamarknaden. I 
tidigare avsnitt har vi diskuterat de stora frågorna och gjort gällan-
de att det till en början inte skulle förekomma någon större växel-
verkan mellan avreglering och kostnaderna för en kärnkraftsav-
veckling. I detta avsnitt redovisas några kvantitativa skattningar av 
växelverkan mellan avreglering och en avveckling av kärnkraften. 

Att åstadkomma en rimlig modell av avregleringen är extremt 
svårt då det krävs en komplett modell för alla länders elkraftssekto-
rer, för alla transmissionslänkar, för varje lands industriella organi-
sation och för de utrikeshandels- och prissättningsstrategier som de 
olika länderna följer. Dessutom måste alla länder som är direkt el-
ler indirekt sammanlänkade på elmarknaden inkluderas. Försök att 
utforma en sådan modell görs. För vårt syfte kan vi använda en 
grov skattning av effekten av en avreglering genom att förutsätta en 
internationell, smidigt fungerande elmarknad med fullständigt fri 
konkurrens. Eftersom verkligheten ligger någonstans mellan den 
situation som tecknats i referensfallet och den friktionsfritt funge-
rande frihandelsmodell som analyseras här, är det sannolikt att ef-
fekten av en realistisk handel med elkraft ligger någonstans mellan 
dessa båda ytterligheter. 

I frihandelsfallet antas att det finns en internationell spotmark-
nad med helt fri konkurrens och att Sverige handlar på den. Vidare 
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antas att transmissionskostnaderna är noll så att det svenska priset 
motsvaras av det internationella (inom de internationella transmis-
sionslänkarnas kapacitetsgränser). Slutligen görs antagandet att 
det existerar en skala av internationella elkraftpriser som är någor-
lunda jämförbara med de beräknade kostnaderna för ny kapacitet. I 
ett tidigare avsnitt har den nya kapacitetens marginalkostnad upp-
skattats till cirka 35 öre per kWh. Därför sätts i det här experimen-
tet det högre internationella priset till 37 öre per kWh och det lägre 
till 31 öre per kWh för att få en uppfattning om effekten. I båda 
fallen antas exporten vara begränsad till 5 TWh och importen till 
20 TWh. 

Frihandelsmiljöns effekt på en avveckling av kärnkraften är yt-
terst liten. I fallet med det högre elpriset märks knappast någon 
kostnadsförändring, medan det i lågprisfallet blir något — 2 procent 
— lägre. Detta resultat är inte överraskande därför att Sverige vid 
högre importkostnad skulle producera inhemsk ersättning för den 
kärnkraft som fallit bort och avstå från att importera. I lågprisfallet 
skulle Sverige hellre importera elkraft än att producera den inom 
landet till ett högre pris, med eller utan avveckling av kärnkraften. 
Effekten av avregleringen är därför minimal.44  

Längre livslängd för kärnkraftverken 
Det finns uppenbarligen ett stort antal möjliga känslighetsanalyser 
som kan utföras, men vi har begränsat dem till sådana som tycks 
vara mest betydelsefulla för kärnkraftsavvecklingen. En viktig tek-
nisk möjlighet vi berört tidigare är att den ekonomiska livslängden 
för kärnkraftverken är längre än de 40 år som man för närvarande 
föreställer sig. Vissa källor antyder att en livslängd om 50 år inte är 
orimlig för en välskött anläggning. Därför har kostnaderna för en 
44 Med hjälp av en modell för det svenska elektricitetssystemet, utveck-
lad av Lars Bergman och Bo Andersson ("Market structure and the price 
of electricity: an ex ante analysis of the deregulated Swedish electricity 
market", Handelshögskolan i Stockholm, rapport, september 1994), 
skattade författarna effekten av en avveckling av kärnkraften och drog 
slutsatsen att denna effekt "är ungefär densamma i både en reglerad och 
en avreglerad miljö". (Personligt meddelande från Andersson, 1 septem-
ber 1995.) 
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avveckling år 2010 skattats under antagandet att livslängden för 
kärnkraftverken i genomsnitt sträcker sig till 2030 i stället för till 
2020. 

Resultaten höjer kostnaderna för avvecklingen från 62 miljarder 
kronor till 101 miljarder kronor, en 62-procentig ökning. 

En utbyggnad av vattenkraften 
En annan existerande möjlighet att öka elproduktionen efter en av-
veckling av kärnkraften skulle vara en utbyggnad av vattenkraften. 
Som tabell 6.8 visar, finns det i teorin fortfarande väsentligt utrym-
me för en expansion av vattenkraften. Men på grund av att fyra 
älvar skyddats från exploatering av riksdagen är potentialen för 
ekonomisk produktion bara 69 TWh att jämföra med dagens nor-
malproduktion av 63 TWh och med den framtida kapaciteten av 
67,8 TWh som antagits i SEEP-modellen. 

Tabell 6.8. Potentiell utbyggnad av vattenkraften 

Potentiell 
produktionsnivå (TWh) 

Teknisk potential 130 
Ekonomisk potential 90 
Ekonomisk potential exkl. fredade älvarna 69 
Riksdagens plan för vattenkraft 66 
Nuvarande produktionsnivå 63 
Källa: NUTEK. 

Även om beslutet att inte exploatera flera älvar upphävdes skulle 
utbyggnaden av vattenkraften ändå ha liten effekt på kostnaden för 
en avveckling av kärnkraften. Vattenkraften är extremt kapitalin-
tensiv, och i själva verket ter det sig sannolikt att det redan skett en 
"överutbyggnad" av den på grund av att Vattenfall haft tillgång till 
kapital till låg kostnad, i realiteten en subvention. NUTEK kalkyle-
rar med att en utbyggnad av vattenkraften skulle kosta omkring 
12 000 kronor per kilowatt installerad effekt, vilket vid 6 procents 
kapitalkostnad skulle ge en kostnad för elkraften på mellan 25 och 
35 öre per kWh (i 1995 års priser).45  Detta kan jämföras med den 

45 Se NUTEK, Scenarier, s. 80. (Se fotnot 15.) 
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beräknade kostnaden 35 öre per kWh från gaseldade kraftverk som 
kalkylerats ovan (i 1995 års priser). 

För att kalkylera effekten av att förbudet mot utbyggnad av vat-
tenkraften hävs kan vi anta att det går att bygga ut 20 TWh till en 
kostnad av 30 öre per kWh. Det är ett extremt optimistiskt antagan-
de, för 20 TWh är den ungefärliga övre gränsen för ytterligare eko-
nomisk potential inklusive de fyra nu fredade älvarna. Det skulle 
erbjuda en viss om än liten fördel ur rent ekonomisk synvinkel, 
men det skulle inte sänka kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen 
med mer än 2 procent. Orsaken till detta är att vattenkraften nätt 
och jämnt är en konkurrenskraftig teknik om man kalkylerar med 
en realistisk kapitalkostnad. 

Alternativ klimatpolitik 
Vår tidigare analys (tabell 6.7) visade att det råder en betydande 
växelverkan mellan Sveriges kärnkraftspolitik och landets klimat-
politik. Om Sverige avvecklar sin kärnkraft kommer målsättningen 
att behålla CO2-utsläppen på 1990 års nivå bli praktiskt taget oge-
nomförbar. Mot bakgrund av det starka sambandet mellan kärn-
kraftspolitiken och klimatpolitiken skall vii det här avsnittet under-
söka några alternativa handlingsvägar som Sverige kan slå in på. 

En av dem, men som skulle förvärra dilemmat, skulle vara att 
sätta upp ett ännu ambitiösare mål för minskning av CO2-utsläp-
pen. Många regeringar har förbundit sig att minska CO2-utsläppen 
med 20 procent från 1990 års nivåer, och vid Berlinkonferensen 
1995 enades deltagarländerna om att överväga en minskning av 
utsläppen. Sveriges egen klimatpolitik är att reducera CO2-utsläp-
pen under kommande år. Frågan är då om en mer ambitiös klimat-
politik skulle fördyra avvecklingen av kärnkraften. För att under-
söka detta har vi antagit att Sverige stabiliserar utsläppen på 1990 
års nivåer mellan 1990 och 2000 och reducerar dem med 20 pro-
cent efter år 2000. 

En annan potentiell inriktning är att modifiera klimatpolitiken så 
att Sverige i praktiken kan köpa minskningar av CO2-utsläpp i and-
ra länder. Detta synsätt, som går under den tekniska benämningen 
"joint implementation", bygger på det faktum att det är de globala 
utsläppen som bestämmer takten i klimatförändringen. En minsk- 

112 



ning av CO2-utsläppen med en enhet är lika värdefull antingen den 
sker i Sverige eller i Polen eller i Ryssland. På samma sätt som 
länder kan engagera sig i en fruktbärande handel med spannmål, 
olja eller elkraft kan de därför också öka effektiviteten genom att 
allokera de globala minskningarna av utsläppen på ett kostnadsef-
fektivt sätt. De nationer som gemensamt kan reducera utsläppen 
billigast gör detta först, och därmed skulle marginalkostnaderna 
för utsläppsminskningarna kunna bli desamma världen över. 

Med detta synsätt, som betecknas som "offset policy", skulle 
Sverige köpa utsläppsminskningar på världsmarknaden till ett fast-
ställt pris och skulle då behöva reducera sina egna utsläpp endast 
till den punkt där fortsatta reduktioner kostade mer än på världs-
marknaden. Då det för närvarande inte finns någon marknad för 
CO2-utsläpp kan man i detta skede bara gissa sig till kostnaderna 
för utsläppsminskningarna, men modellskattningar tyder på att en 
politik för en effektiv stabilisering av utsläppen under de närmaste 
två eller tre decennierna skulle leda till ett pris för CO2-utsläpp av 
10 till 40 dollar per ton CO2  (eller 40 till 150 dollar per ton kol).46  
För dessa modellkörningar har därför antagits att Sverige kan köpa 
eller sälja rättigheter till koldioxidutsläpp till ett pris av 25 dollar 
(175 kronor) per ton CO2  (allt i 1995 års priser). 

Effekten av en sådan åtgärd är upplysande. Åtagandet att redu-
cera CO2-utsläppen med 20 procent efter år 2000 innebär avsevär-
da extrakostnader som kan beräknas till cirka 153 miljarder kronor 
mer än stabiliseringsalternativet. Marginalkostnaden vid en av-
veckling av kärnkraften blir ungefär densamma för båda typerna 
av utsläppsreducerande åtgärder, med en kostnad om cirka 120 
miljarder kronor i båda fallen, eller ungefär dubbelt så mycket som 
vid en avveckling utan miljöpolitik. "Offsetpolicyn" är däremot 
gynnsammare än något av de andra båda klimatpolitiska alternati-
ven. Den totala kostnaden för stabilisering av utsläppen och köp av 
utsläppsminskningar utomlands är bara 150 miljarder kronor. De 
extra kostnaderna för kärnkraftsavvecklingen är i detta fall 78 mil-
jarder kronor, omkring 25 procent högre än kostnaden för en av-
veckling utan klimatpolitik. 

46 Dessa uppgifter har hämtats från de preliminära resultat som redovi-
sats i EMF-14 som diskuterats ovan (se fotnot 16). 
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Vi kan också undersöka klimatpolitiken i termer av marginal-
kostnad för den sista enheten minskade CO2-utsläpp. De återfinns i 
tabellerna 6.5 och 6.6 som externa priser för CO2-utsläpp. I " off-
set" -fallet har vi satt inköpskostnaden till 25 dollar (175 kronor) 
per ton CO2. Detta kan jämföras med skattningarna av skador 
åstadkomna av CO2-utsläpp, mellan 2 och 10 dollar per ton CO2-
utsläpp med nuvarande taxering.47  I de fall där utsläppen begränsas 
är marginalkostnaden för reduktionen av utsläppen mellan 780 och 
950 kronor (110 till 135 dollar) per ton minskade CO2-utsläpp. Det 
är tydligt att kostnaden för en minskning av CO2-utsläppen är ex-
tremt hög för Sverige och mycket högre än den i dag beräknade 
globala skadan av en klimatförändring. 

Dessa experiment tyder på att man genom att lägga ytterligare 
klimatbetingade begränsningar ovanpå en avveckling av kärnkraf-
ten ökar kostnaderna för båda åtgärderna. Det finns emellertid för-
delar med att bedriva en politik som innebär att minskningarna av 
CO2-utsläppen kan fördelas effektivt mellan länderna i stället för 
att varje enskilt land genomför samma politik, oberoende av vad 
som tidigare skett, landets ekonomiska situation och energimark-
nadens struktur. 

Sammanfattning 
Tabellerna 6.9 och 6.10 visar resultaten av de alternativa körning-
arna av SEEP-modellen för olika politiska alternativ och skilda pa-
rametriska antaganden. Intrycket från dessa körningar är att kost-
naderna för en avveckling av kärnkraften år 2010 kan uppskattas 
till mellan 60 och 65 miljarder kronor (i 1995 års priser och dis-
konterade till 1995). Genom att tidigarelägga tidpunkten för av-
vecklingen ökar man kostnaderna med ytterligare cirka 10 miljar-
der kronor per år för varje år avvecklingen tidigareläggs. 

I termer av växelverkan med andra milj ömål råder ingen bety-
dande konflikt mellan kärnkraftsavvecklingen och målsättningen 
att skydda de fyra Norrlandsälvarna eller ett beslut om avreglering 

47 För en diskussion, se William D. Nordhaus, Managing the Global 
Commons: The Economics of Climate Change, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1994. 
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Tabell 6.9. Värde av målfunktion' för alternativa körningar 

Värde (miljarder kronor 1995, diskonterade till 1995) 

Fullständig Avveckling Två reaktorer 
avveckling från 2000 avvecklade 

Ingen aweckling år 2010 till 2010 år 2000 
Referensparametrar 

Ingen CO2-policy 39,373 39,311 39,268 39,367 
CO2-policy 

1 Begränsning till 1990 års utsläpp 39,125 39,004 
2 20-procentig minskning 38,975 38,851 
3 Begränsning till 1990 med offsetpolicy 39,301 39,223 

Känslighetsanalyser 
Avreglering 

4 30 öre 39,377 39,314 
5 25 öre 39,377 39,316 

Alternativa kostnader 
6 Fördubblade kapitalkostnader 39,261 39,183 
7 Fördubblade olje- och gaspriser 38,269 38,178 
8 Kalkylränta 10% 22,080 22,054 

Energibesparing och förnybara resurser 
9 30-procentig besparing till 15 öre 39,417 39,362 

10 Förnybara resurser 1 TWh/år 39,377 39,323 
Parametrar 
11 tillväxt +0,5% 42,594 42,532 
12 tillväxt -0,5% 36,535 36,474 
13 Livslängd 50 år 39,411 
14 20 TWh ny vattenkraft 39,377 39,323 
Tabellen visar målfunktionens nuvärde i olika körningar. Lägg märke till att körningarna 
inte alltid är jämförbara och att jämförelser bör göras horisontellt mellan fall med 
respektive utan en kärnkraftsavveckling. 
1  Uttrycket "målfunktion" definieras som det diskonterade nuvärdet av all nuvarande och 
framtida ekonomisk aktivitet i Sverige. 

av elmarknaden. Det finns emellertid en stor och ofördelaktig in-
teraktionseffekt mellan kärnkraftspolitiken och klimatpolitiken 
därför att en begränsning av de inhemska CO2-utsläppen får kost-
naderna för kärnkraftsavvecklingen att stiga kraftigt. 

Det är viktigt att vara medveten om att dessa skattningar hänför 
sig till kostnaden för ett program som diskonterats till 1995. Kost-
naderna när avvecklingen sker kommer att bli mycket högre. Detta 
framgick av tabell 4.3 men förtjänar att upprepas. En kostnad om 
62 miljarder kronor för en kärnkraftsavveckling 2010, diskonterad 
till 1995, kommer att bli en större ekonomisk börda när avveck-
lingen verkligen sker. Det förtjänar också att noteras att SEEP-mo- 
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Tabell 6.10. Effekt av en kärnkraftsavveckling för alternativa körningar 

Värde (miljarder kronor 1995, diskonterade till 1995) 

Fullständig Aweckling Två reaktorer 
aweckling från 2000 avvecklade 

Ingen aweckling år 2010 6112010 år 2000 

Referensparametrar 

Ingen CO2-policy 

CO2-policy 
1 Begränsning till 1990 års utsläpp 
2 20-procentig minskning 
3 Begränsning till 1990 med offsetpolicy 

Känslighetsanalyser 
Avreglering 

4 30 öre 
5 25 öre 

Alternativa kostnader 
6 Fördubblade kapitalkostnader 
7 Fördubblade olje- och gaspriser 
8 Kalkylränta 10% 

Energibesparing och förnybara resurser 
9 30-procentig besparing till 15 öre 

10 Förnybara resurser 1 TWh/år 

Parametrar 
11 tillväxt +0,5°/0 
12 tillväxt -0,5% 
13 Livslängd 50 år 
14 20 TWh ny vattenkraft 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

- 62,2 

-120,6 
-123,8 
- 77,8 

- 62,3 
- 60,7 

- 77,5 
- 91,0 
- 25,8 

- 54,2 
- 53,5 

- 62,4 
- 61,6 
-100,5 
- 53,5 

-105,0 -5,8 

Tabellen visar skillnaderna i målfunktionens nuvärde i olika körningar. Dessa är 
kalkylerade som skillnaden i målfunktionen mellan alternativet med respektive utan 
avveckling i tabell 6.9. 

dellen ger skattningar som är praktiskt taget identiska med den 
enkla utbuds- och efterfrågemodell som beskrivits tidigare och för 
vilken skattningarna redovisades i tabell 4.3. Det föreligger två 
skillnader, som verkar i motsatta riktningar, och som åstadkommer 
avvikande resultat i de båda skattningarna. 

För det första ligger marknadspriserna i SEEP-modellen något 
under kostnaderna för riya kraftverk i den tidiga delen av avveck-
lingen. Av den anledningen kommer de skattade kostnaderna att 
ligga något under kostnaderna i den enkla utbuds- och efterfråge-
modellen. För det andra inkluderar SEEP-modellen kostnaderna 
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för nedmonteringen av kärnkraftverken, vilket ökar avvecklings-
kostnaderna. I verkligheten balanserar dessa kostnader varandra 
väl, varför de skattade kostnaderna i SEEP-modellens referenspro-
gram är praktiskt taget identiska med dem i den teoretiska utbuds-
och efterfrågemodellen. 

Elpriserna 
De flesta marknadsaktörerna kommer att uppleva effekterna av 
kärnkraftspolitiken i form av de priser som de får betala för elkraft 
och andra varor och tjänster. Vilken är då den sannolika prisutveck-
lingen under skilda energipolitiska förhållningssätt? Vi har redan 
noterat att effekten av en kärnkraftsavveckling blir en höjning av 
elpriset relativt en fortsatt elproduktion vid kärnkraftverken. En del 
människor blir överraskade när de får veta att denna höjning av 
elpriserna kommer att upplevas främst under perioden efter av-
vecklingen men att det sannolikt inte blir någon större inverkan på 
svenska elpriser i det långa loppet. På längre sikt kommer priserna, 
i synnerhet på en avreglerad marknad, att bestämmas av marginal-
kostnaderna för de nya energikällor som används för elproduktion, 
och de är i stor utsträckning oberoende av beslut om kärnkraften. 
Denna tendens kommer att förstärkas om elmarknadens avregle-
ring i Europa leder till en omfattande internationell elhandel och en 
utjämning av elpriserna i de europeiska länderna. Även om påstå-
endet om de långsiktiga prisernas oberoende av kärnkraftsbeslut 
måste modifieras, är det en av de viktigare slutsatserna av både en 
teoretisk analys av det slag som presenterats i figur 4.1 och 4.2 
liksom av kvantitativa bedömningar som i SEEP-modellen. 

Av detta bör man naturligtvis inte dra slutsatsen att kärnkrafts-
politiken är irrelevant eller inte medför några kostnader därför att 
elpriserna sannolikt inte stiger i det långa loppet. En analogi kan 
klargöra detta: sedan vi kvaddat vår bil i en trafikolycka kan mil-
kostnaden likafullt bli densamma som före olyckan. Men det inne-
bär inte att olyckan inte kostat något. Vi har trots allt blivit tvungna 
ett ersätta den kvaddade bilen. 

Hur kommer då priserna att utvecklas efter en kärnkraftsav-
veckling? Figur 6.1 visar den beräknade utvecklingen av industrins 
elpriser med en kärnkraftsavveckling som sker linjärt under perio- 
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Figur 6.1 Prisutveckling med respektive utan kärnkraftsavveckling 
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den 2000-2010 och jämför denna med referensfallets priser. Enligt 
SEEP-modellen kan vi vänta oss att elpriset stiger successivt under 
de följande båda decennierna då efterfrågan på el växer och kapa-
citeten utnyttjas allt mer intensivt. Enligt referensfallets beräkning-
ar skulle industrins priser nå ersättningskraftens nivå plus distribu-
tionskostnader, totalt cirka 50 öre, en kort tid efter år 2010. 

Den väntade effekten av kärnkraftsavvecklingen skulle bli att 
elpriserna steg mycket snabbare än i referensfallet. När kärnkraf-
ten successivt avvecklas under denna period stiger priset under 
" avvecklingsscenariot" och når kostnaden för ersättningskraft år 
2003 snarare än år 2014. Maximalt kommer skillnaden mellan in-
dustripriserna i avvecklings- och referensfallet att bli omkring 25 
procent år 2003. Av denna förenklade analys kan vi se att den stora 
effekten blir en kraftig prishöjning under nästa decennium, följd av 
en prisstabilisering efter 2010 på ersättningskraftens högre kost-
nadsnivå. 

Men verkligheten kommer naturligtvis att bli mer komplicerad 
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än modellskattningarna. De trender som visas i figur 6.1 kommer 
också att påverkas av sådana saker som vädret, konjunkturcykeln, 
bränsleprisernas variationer och förändringar i driften vid olika 
kraftverk. Därtill kommer att de faktiska siffrorna skiljer sig från 
de beräknade i den mån de faktiska produktionskostnaderna vid de 
nya kraftverken skiljer sig från våra skattningar. Om kraftverks-
byggena försenas eller om planeringen har stora brister kan det 
också förekomma tillfälliga pristoppar när kärnkraftverken av-
vecklas. 

Därtill kommer att kostnaderna för nya kraftverk kan öka med 
tiden när företagen skaffar sig nya erfarenheter eller när de lämp-
ligaste platserna för en utbyggnad redan är upptagna. Vi kan inte 
heller bortse från trenderna i den europeiska elkraftsindustrins in-
dustriella organisation, då dess priser kommer att påverka de 
svenska elpriserna proportionellt allt eftersom den europeiska el-
kraftsindustrin integreras och avregleras. Det är en liten tröst för 
dem som fruktar brant stigande elpriser att prishöjningen skulle ha 
ägt rum under alla förhållanden — att få veta att en ekonomisk ska-
da är oundviklig gör den ju inte mindre obehaglig. 

Men dessa modifieringar är sannolikt av mindre betydelse i jäm-
förelse med den stora effekten av en kärnkraftsavveckling. Vad 
denna effekt egentligen innebär framgår av figur 6.1, som visar att 
skillnaden mellan de båda priskurvorna ökar när avvecklingen in-
leds och sedan gradvis minskar igen när ny kapacitet blivit till-
gänglig — detta är det viktigaste budskap rörande elpriserna som 
den här studien har uppdagat. 

Effekter på branschnivå 
Till största delen har den här studien tagit upp effekterna av en 
kärnkraftsavveckling för den svenska ekonomin som helhet snara-
re än för enskilda sektorer. I det här avsnittet skall vi kortfattat 
granska de potentiella effekterna på de enskilda branscherna ge-
nom att fokusera på höjningen av elpriserna och den effekt dessa 
har på produktionskostnaderna. 

Vi har visat att det, beroende på scenariot, sannolikt kommer att 
bli en avsevärd höjning av elpriserna under tiden efter kärnkrafts-
avvecklingen. Industrins elpriser är, som klarlagts tidigare i denna 
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studie, låga i förhållande till många andra stora OECD-länders. 
När nya kraftverk tas i bruk och priset stiger mot marginalkostna-
den för denna är det sannolikt att industrins elpriser ökar från en 
nivå runt 23 öre per kWh år 1990 till en nivå runt 35 öre per kWh 
(allt i 1990 års priser), beroende på de åtgärder som vidtas och ut-
vecklingen på elmarknaden. Priserna kommer sannolikt att stiga 
under alla förhållanden, men brantare ju tidigare en avveckling av 
kärnkraften sker. 

För att bedöma effekten av stigande elpriser för enskilda 
branscher utfördes en enkel kalkyl — effekten på produktionskost-
naderna vid en fördubbling av elpriserna. För att genomföra denna 
beräkning användes standardmässig kostnadsteori som kombine-
rades med 1985 års input-output-tabell för Sverige. Sedan kalkyle-
rades de effekter stigande elpriser skulle få på produktionskostna-
derna varvid hänsyn togs till både den direkta och den indirekta 
elanvändningen för produktionen i varje sektor." 

En kort beskrivning av metoden ger en bild av tillvägagångs-
sättet. Det ekonomiska livet är ett kretslopp där den ena processens 
output är input i en annan. Låt oss säga att vi är intresserade av att 
fastställa stigande elprisers effekt på exportintensiva industrier 
som specialstål. Produktionskostnaderna för stål stiger naturligtvis 
när elpriserna stiger. Men stålproduktionen inkluderar också annan 
input som maskiner eller järnmalm, som också kräver elkraft. Flö-
det blir ännu mer komplicerat genom att också elkraften kräver 
stål. När vi kalkylerar elprisernas effekt på stål måste vi därför in-
kludera såväl de indirekta kostnaderna för järnmalm och annan in-
put som den direkta effekten på stålframställningens kostnader. 

För att utföra denna kalkyl krävs att vi manipulerar och inverterar 
input-output-matrisen, vilket är lätt gjort tack vare moderna dato-
rer. Resultaten av dessa beräkningar framgår av tabell 6.11. Den vi-
sar kostnadseffekten av en fördubbling av elpriserna för var och en 
av de 88 stora svenska branscherna. För denna kalkyl har antagits 
att endast elpriserna förändras (det antas därför inte förekomma 
några lönehöjningar eller någon påverkan på andra bränslepriser) 
och att priserna förändras proportionellt till produktionskostnaden. 

48 Metoden är vanligt förekommande och beskrivs i standardverk om in-
put-output-analys. 
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Tabellerna 6.12a och 6.12b visar vilka branscher som påverkas 
minst respektive mest av en hypotetisk fördubbling av elpriserna. 
De branscher som påverkas mest är tillverkningen av ferrolege-
ringar (15,4 procents ökning), träfiberplattor (9,8 procents ökning) 
och ickejärnmetaller (7,0 procents ökning). I andra änden av skalan 
finner vi fiske (0,3 procents ökning), bostadsbyggande (0,3 pro-
cents ökning) och oljeraffinaderier (0,4 procents ökning).49  

Vi kan dessutom kalkylera priseffekten för stora output-kompo-
nenter genom att vikta prisökningarna i varje kategori med hänsyn 
till dess andel av dessa komponenter. Resultaten av denna beräk-
ning visas i tabell 6.13. Det fördubblade elprisets effekt på BNP-
deflatorn är i det allra närmaste 2 procent. Eftersom exporten är 
elkraftsintensiv kommer exportpriserna att stiga något mer än den 
allmänna prisnivån. Priserna på importkonkurrerande varor och 
tjänster väntas stiga något mindre än den genomsnittliga prisnivån 
därför att dessa branscher är något mindre elkraftsintensiva än pro-
duktionen i dess helhet. Konsumentpriserna väntas stiga en aning 
mindre än priserna på andra produktionskomponenter. Eftersom 
det antas att lönerna är oförändrade kommer ökningen av konsu-
mentprisindex att motsvaras av en sänkt reallön. 

Hur skall vi tolka de ökningar av produktionskostnaderna som 
uppkommer genom den sannolika ökningen av elpriserna? Till att 
börja med är elprisökningen, som vi redan understrukit, sannolikt 
under alla förhållanden oundviklig under de båda närmaste decen-
nierna. Den stora osäkerheten gäller tidpunkten för elprisökningar-
na och möjligheterna att förutse dem. En fullständig avreglering 
och integrering av den europeiska elmarknaden (som ter sig osan-
nolik inom en nära framtid) skulle höja de inhemska priserna, och 

49 Dessa skattningar kan faktiskt förefalla låga i relation till andra siffror. 
Så t.ex. påpekade en analytiker att effekten av en fördubbling av elpriser-
na skulle medföra en 22-procentig ökning av de direkta kostnaderna. 
Denna siffra skiljer sig från de här presenterade beräkningarna, som in-
dikerar en ökning med 6 procent, därför att den lägre siffran inkluderar 
allt ökat värde i nämnaren och inkluderar därför inte bara direkta kostna-
der utan också andra värdehöj ande element, exempelvis kapitalränta. I 
det långa loppet bör hänsyn tas till dessa indirekta kostnader när man 
väger in kostnadsökningarnas effekt på priserna. 
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Tabell 6.11. Priseffekt av en 100-procentig ökning av elpriset, branschvis 

Sektor Prisändring 
(procent) 

Jordbruk, jakt 2,31 
Skogsbruk 0,63 
Fiske, fiskevård 0,31 
Järnmalmsgruvor 6,10 
lckejärnmalmsgruvor 5,65 
Andra gruvor och mineralbrott 3,08 
Slakteri- och charkuteriindustri 2,13 
Mejeriindustri 2,78 
Frukt- och grönsakskonservindustri 1,73 
Fisk- och fiskkonservindustri 1,34 
Olje- och fettindustri 2,42 
Kvarnindustri 1,95 
Bageriindustri 2,26 
Sockerindustri 2,54 
Choklad- och konfektindustri 1,73 
Övrig livsmedelsindustri 1,24 
Fodermedelsindustri 1,97 
D ryckesvaruindustri 1,42 
Tobaksindustri 0,82 
Garn- och vävnadsindustri 2,01 
Textilsömnadsindustri 1,03 
Tri kåvarui ndustri 1,17 
Matt- och tågvirkesindustri 2,19 
Beklädnadsindustri 0,76 
Garverier och lädervaruindustri 1,79 
Sågverk och hyvlerier 2,49 
Trähusindustri 1,81 
Annan trämaterialindustri 3,42 
Träförpackningsindustri 1,95 
Trämöbelvaruindustri 1,74 
Massaindustri 5,71 
Pappers- och pappindustri 6,90 
Träfiberplattindustri 9,77 
Pappers- och pappförpackningsindustri 3,59 
Övrig pappersvaruindustri 4,23 
Grafisk industri, förlag 2,23 
Kemikalieindustri 6,37 
Industri för gödselmedel 4,36 
Konstfiber- och basplastindustri 4,14 
Plasthalvfabrikatindustri 2,25 
Färgindustri 1,26 
Läkemedelsindustri 2,09 
Tvätt- och toalettmedelsindustri 1,94 

122 



Sektor Prisändring 
(procent) 

Övrig kemisk industri 1,82 
Petroleumraffinaderier 0,40 
Smörjmedelsindustri etc. 1,07 
Gummivaruindustri 2,33 
Plastvaruindustri 2,30 
Porslins- och lergodsindustri 3,23 
Glas- och glasvaruindustri 2,48 
Tegelindustri 3,89 
Cement- och kalkindustri 5,24 
Övrig mineralvaruindustri 2,81 
Järn- och stålgjuterier 4,38 
Ferrolegeringsverk 15,43 
Järn- och stålgjuterier 6,46 
Industri för ickejärnmetaller 7,00 
Valsverk o.d. för ickejärnmetall 3,12 
Gjuterier för ickejärnmetall 4,03 
Metallvaruindustri 2,14 
Maskinindustri 1,52 
Industri för elmotorer etc. 2,14 
Teleproduktindustri 0,90 
Ind. för elektriska hushållsapparater 1,56 
Övrig elektroindustri 1,76 
Skeppsvarv, båtbyggerier 1,66 
Rälsfordonsindustri 2,12 
Bil- och bilmotorindustri 1,46 
Cykel- och motorcykelindustri 1,21 
Flygplansindustri och reparationsverkstäder 1,33 
Övrig transportmedelsindustri 1,53 
Industri för instrument etc. 0,89 
Annan tillverkningsindustri 1,42 
Gasverk 1,43 
Vatten- och avloppsverk 5,34 
Byggnadsindustri 1,03 
Varuhandel 1,45 
Restaurang- och hotellrörelse 1,58 
Samfärdsel 1,28 
Post- och televerk 1,22 
Banker och försäkringsinstitut 2,27 
Småhus och fritidshus 0,31 
Fastighetsförvaltning 4,28 
Uppdragsverksamhet etc. 1,16 
Reparation av hushållsvaror, fordon 1,57 
Övriga privata tjänster 1,14 
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Tabell 6.12 Priseffekter vid en 100-procentig ökning av elpriset 

De tio minst påverkade branscherna 

Bransch Prisökning (%) 
Branschandel 
av svensk BNP 

Fiske 0,31 0,06 
Småhus och fritidshus 0,31 6,49 
Oljeraffinaderier 0,40 1,25 
Skogsbruk 0,63 1,26 
Kläder 0,76 0,14 
Tobakstillverkning 0,82 0,12 
Instrument och fotoutrustning 0,89 0,66 
Elektronik och telekommunikationer 0,90 1,48 
Textilier, exkl. kläder 1,03 0,13 
Byggnadsmaterial av trä 1,03 0,76 

De tio mest påverkade branscherna 
Branschandel 

Bransch Prishöjning (%) av svensk BNP 
Tillverkning av ferrolegeringar 15,43 0,03 
Boardtillverkning 9,77 0,03 
lckejärnmetaller 7,00 0,29 
Papper- och papptillverkning 6,90 2,14 
Järn- och stålgjuterier 6,46 0,08 
Kemikalier i allmänhet 6,37 0,65 
Järnmalmsgruvor 6,10 0,18 
Pappersmassetillverkning 5,71 0,69 
lckejärnmalmgruvor 5,65 0,12 
Vattenverk, avloppsverk 5,34 0,50 

om andra länders energipolitik var oförändrad skulle Sverige sna-
rare exportera elkraft än elkraftsintensiva produkter. En avveckling 
av kärnkraften skulle höja priserna men medföra import av elkraft 
snarare än export, men de elkraftsintensiva exportföretagen skulle 
bli lidande utan en kompenserande ökning av elkraftsexporten. 

De branscher som upplever kraftiga höjningar av de relativa 
kostnaderna på grund av de stigande elpriserna kommer att få ett 
sämre konkurrensläge på såväl hemmamarknaden som världs-
marknaden oavsett om prishöjningarna är en följd av en avregle-
ring av elmarknaden eller en avveckling av kärnkraften. Det är 
lyckligtvis bara några få stora branscher där elprishöjningarna 
kommer att få en väsentlig effekt på de relativa kostnaderna. De 
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Tabell 6.13. Effekt av fördubblade elpriser på viktiga komponenter 

Viktiga komponenter i produktionen 

Total BNP Export Importkonkurrens Konsumtion 
Ökning av prisindex: 1,98 2,46 1,89 1,65 
Tabellen visar effekten av fördubblade elpriser på prisindex för viktiga 
produktionskomponenter. Prishöjningen för en viss bransch multipliceras med 
branschens andel i komponenten. 

starkt påverkade sektorerna i tabell 6.12b stod för ungefär 15 pro-
cent av den svenska exporten år 1985. Av dessa är pappers- och 
pappindustrin de dominerande exportörerna, men också gruvin-
dustrin kommer att påverkas starkt. 

Vilken blir reaktionen i dessa branscher? Om inte dessa industri-
er kan nå resultat genom energibesparande åtgärder eller finna bil-
ligare bränslen som ersättning för elkraften kommer de att stå inför 
kraftigt försämrade vinster under de kommande åren. De kan över-
gå till en mindre energiintensiv produktlinje. Dessutom kan de i 
stället för elkraft utnyttja andra insatsvaror som inte prishöjts lika 
mycket, och effekterna kommer då att bli mindre allvarliga än de 
som beräknats här.5°  Men där en produktlinje är fastställd och inga 
andra substitut är tillgängliga utan vidare kan kostnadsökningarna 
bli en viktig faktor för industrins konkurrensförmåga. Det är då 
intressant att notera att vi beräknat att prishöjningarna kan bli kraf-
tiga men att elpriserna senare kommer att bli i stort sett oberoende 
av kärnkraftsavvecklingen. Därför kommer de industrier eller 
branscher som påverkas allvarligt inte att besparas en kostnadsök-
ning om kärnkraftsavvecklingen inte blir av. De kommer i stället 
att få mer andrum för en anpassning. 

50 Input-output-tekniken för en skattning av kostnaderna anger i allmän-
het en övre gräns för kostnadsökningarna därför att den utgår från fasta 
input-output-koefficienter. Om insatsen av elkraft kan ersättas av andra 
insatsvaror (exempelvis biobränslen som inte genomgår någon prisänd-
ring) kan de verkliga kostnaderna bli lägre än vad som angivits här. 
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7. Att lösa det svenska dilemmat 

Livet är fullt av kvalfulla val och dilemman, och det svenska kärn-
kraftsdilemmat är ett utmärkt exempel på dragkampen mellan tidi-
gare gjorda åtaganden och dagens realiteter. Det jag hittills presen-
terat är en teknisk analys av de milj ömässiga och ekonomiska kon-
sekvenserna av alternativa handlingslinjer. I detta avslutande kapi-
tel knyts de olika delarna samman. Även frågor som är svåra att 
kvantifiera och att inkludera i en modell behandlas. 

Den stora frågan gäller hur de totala ekonomiska effekterna på-
verkas av olika avvecklingsförlopp. Den bästa skattningen är att 
kostnaderna för en avveckling till år 2010 ligger runt 62 miljarder 
kronor, diskonterade till 1995 (alla kostnadssiffror i detta avsnitt 
anges i 1995 års priser). Om kostnaderna beräknas för det år då 
avställningen sker, dvs år 2010, uppgår de till 129 miljarder kronor. 

Sker det en tidigareläggning med i genomsnitt fem år genom att 
avvecklingen sker linjärt under åren 2000-2010, och centreras 
kring år 2005, ökar kostnaderna till omkring 105 miljarder kronor 
diskonterade till 1995. Det förefaller osannolikt att avvecklingen 
kan tidigareläggas mer än så utan att man riskerar temporära brist-
situationer med pristoppar under nästa decennium. 

Hur stor är denna kostnad i relation till den svenska ekonomin? 
Med 129 miljarder kronor vid tiden för avvecklingen som riktmär-
ke motsvarar detta en förmögenhetsminskning med 15 000 kronor 
per person. Sveriges BNP beräknas år 2010 ligga kring 2 400 mil-
jarder kronor, varför den totala kostnaden är cirka 5 procent av 
BNP vid den tidpunkten. 

I översiktliga ekonomiska termer skulle en avveckling av kärn-
kraften således knappast göra nationen konkursmässig, men den 
representerar en förlust i realinkomst och välstånd som är avse-
värd, hur man än räknar. 
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Den generella jämviktsmodell som använts för att skatta kostna-
derna för en avveckling av kärnkraften förutsätter störningsfritt 
fungerande marknader med löner och priser som anpassas perfekt 
och snabbt. I den mån verklighetens marknader avviker från detta 
idealtillstånd — och det råder inget tvivel om att de gör det — kan de 
totala ekonomiska kostnaderna komma att öka i förhållande till de 
kostnader som beräknats här ovan. Verklighetens avvikelser från 
vår idealiserade värld skulle vi kunna beteckna som makroekono-
miska, statsfinansiella och internationella störningar som tenderar 
att förstora de underliggande kostnaderna. 

Makroekonomiska störningar 
De svenska och europeiska reallönernas stela rörlighet nedåt är för-
modligen den mest betydelsefulla makroekonomiska störningen. 
Det är ett välkänt faktum att de nominella lönerna på grund av in-
flationsförväntningar, trögrörlighet och fackföreningars agerande 
tenderar att öka som en kompensation för prishöjningar eller sänk-
ta realinkomster. I den mån en avveckling av kärnkraften minskar 
realinkomsterna eller höjer priserna kan trögrörligheten hos reallö-
nerna därför komma att öka kostnaderna. Hur stor ökningen blir 
beror på graden av trögrörlighet i reallönerna och i vilken mån som 
man förmår att avstå från en ackommoderande penningpolitik. 

Bland makroekonomer råder inte någon samstämmighet om den 
omfattning i vilken sådana störningar och stelheter kan öka kostna-
derna för mikroekonomiska chocker. Inte desto mindre vittnade 
1970-talets oljeprischocker om de makroekonomiska kostnaderna 
för energichocker. En del beräkningar tyder på att de totala ekono-
miska kostnaderna för prischocker kan fördubbla kostnaderna om 
de monetära myndigheterna inte söker åstadkomma en anpass-
ning. Därtill kommer att kostnaderna skulle bli betydligt högre om 
Sverige var medlem av en valutaunion vid tidpunkten för kärn-
kraftsavvecklingen än om inflationen tilläts öka under en över-
gångsperiod. Med tanke på riskerna för en brant prisuppgång under 
en kärnkraftsavveckling skulle det vara klokt att i de ekonomiska 
kalkylerna inkludera en ytterligare kostnad för makroekonomiska 
förluster. 
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Statsfinansiella störningar 
En kärnkraftsavveckling får också störande konsekvenser för sta-
tens finanser. De juridiska och statsfinansiella konsekvenserna av 
en avveckling är oklara och måste fastställas av riksdagen och 
domstolarna. Vid en första anblick ter det sig emellertid rimligt att 
anta att de ekonomiska kostnaderna för en avveckling skulle inne-
bära en skuldbörda för staten. Det skulle bli fråga om en direkt 
inkomstförlust när det gäller de statsägda kärnkraftverken (dvs. för 
Vattenfall). Här skulle staten drabbas av en inkomstförlust som 
motsvarade dess andel av den totala ekonomiska förlusten. För pri-
vatägda kärnkraftverk är avvecklingseffekterna oklara. Om staten 
skulle kompensera ägarna för uteblivna vinster skulle de statliga 
och privatägda kraftverken belasta statsskulden med den beräkna-
de förlusten vid kompensationstillfället. Vid en avveckling år 2010 
skulle den representera 5 procent av BNP vid detta tillfälle. För en 
tioårig avvecklingstid (år 2000-2010) skulle den kompensation 
som krävs uppgå till cirka 7,5 procent av BNP år 2005. 

Sverige befinner sig för närvarande i en djup ekonomisk kris 
med ett budgetunderskott som uppgår till cirka 10 procent av BNP 
1994/95. Regeringen vidtar för närvarande extraordinära åtgärder 
för att minska budgetunderskottet, och det är uppenbart att en åt-
gärd som skulle öka skuldbördan med 7,5 procent av BNP skulle 
vara synnerligen ovälkommen. Men effekterna av en högre stats-
skuld är naturligtvis inte bara bokföringsmässiga. Skatterna skulle 
behöva höjas utöver de redan höga nivåerna, och utgifterna skulle 
behöva skäras ned ytterligare för att kompensera för en större 
skuld. Också här skulle de störningar eller effektivitetsförluster 
som skattehöjningar eller utgiftsnedskärningar medför tendera att 
öka de beräknade kostnaderna. Så till exempel visar en del studier 
att marginalkostnaden i form av effektivitetsförluster för att höja 
skatten med en krona skulle kunna uppgå till mellan 20 och 50 
procent av intäkterna. Här liksom i fråga om de makroekonomiska 
störningarna kan våra kalkyler underskatta de verkliga kostnader-
na för en kärnkraftsavveckling. 
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Internationella störningar 
En viktig konsekvens av en kärnkraftsavveckling kommer att bli 
ett ökat beroende av utländska energikällor, och det väcker frågan 
om internationella återverkningar och störningar. Den exakta ef-
fekten blir det omöjligt att beräkna, men skalan av tänkbara utfall 
låter sig lätt skisseras. Låt oss exempelvis tänka på den direkta ef-
fekten av energiimport. Om kärnkraftens 70 TWh ersätts med en 
inhemsk elproduktion baserad på kol minimeras effekterna av en 
avveckling. Med ett kolpris om 50 dollar per ton skulle det inne-
bära en årlig importnota på cirka 10 miljarder kronor. Andra fossila 
bränslen skulle medföra ännu högre importkostnader. Den andra 
ytterligheten skulle vara att den elkraft som bortfallit helt och hållet 
skulle ersättas med importerad elkraft till ett pris av 35 öre per 
kWh. Det skulle ge en årlig importnota på cirka 25 miljarder kro-
nor. En rimlig skattning av den ökade energiimporten efter en kärn-
kraftsavveckling skulle därför rimligen ligga någonstans mellan 10 
och 25 miljarder kronor per år. Dessa siffror är naturligtvis under-
kastade den vanliga osäkerheten beträffande framtida prisrörelser, 
som är speciellt stora för oljan och därmed också till naturgaskon-
trakt kopplade till oljepriset, men osäkerheten är sannolikt ganska 
stor också rörande priset på importerad elkraft. 

I jämförelse med nuvarande import till ett värde av cirka 400 
miljarder kronor är dessa siffror betydelsefulla. Man bör naturligt-
vis akta sig för att hamna i energimerkantilismens fälla — att den 
enda godtagbara energin är den som produceras inom landet — men 
man bör tänka på att ett beslut om en ökning av ett lands importnota 
med mellan 2,5 och 6 procent inte är bagatellartat. 

Faktum är att det skulle tillkomma ytterligare kostnader för Sve-
rige när den reala anpassningen av världshandeln till den ökade 
importen sker — vi kan kalla den världshandelsstörningen. Den 
ökade energiimporten kommer sannolikt att betalas med en real 
depreciering av kronan, vilket medför en tillräckligt stor föränd-
ring i Sveriges terms of trade för att en minskning av importen ex-
klusive energi skall ske och en ökning av exporten nödvändiggöras 
för att betala för den ökade energiimporten. Denna förändring av 
Sveriges terms of trade kommer att medföra kostnader utöver de 
reala resurskostnader som beräknats här ovan. På sätt och vis är 
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detta den internationella motsvarigheten till de makroekonomiska 
störningar som diskuterats, och den skulle gälla för vilket land som 
helst som fungerar som pristagare på världsmarknaden. Storleken 
av dessa extra realinkomstförluster kan man bara spekulera om, 
men belysande kalkyler som baserats på realistiska import- och ex-
portelasticiteter tyder på att det kan röra sig om en kostnad i samma 
storleksordning som den ökade importen. 

Hälso-, säkerhets- och miljöeffekter 
Det främsta syftet med avvecklingen av kärnkraften är att skydda 
den svenska befolkningens hälsa och säkerhet. Vi har granskat det 
material som har att göra med kärnkraftens och andra stora energi-
källors relativa säkerhet. Slutsatsen tycks vara klar: vad de rutin-
mässiga utsläppen beträffar har kärnkraften sannolikt mindre häl-
so-, säkerhets- och miljöeffekter än de andra stora bränslecyklerna, 
möjligen med undantag för naturgas. Det finns starka bevis för att 
kol- och oljeeldade kraftverk har betydande miljö- och hälsoeffek-
ter. Av de fossila bränslena har naturgasen de minsta effekterna i 
detta avseende, men att införa ett stort nytt bränslesystem i den 
svenska ekonomin skulle ha betydande konsekvenser i fråga om 
exempelvis lokalisering, pipelines och till och med avyttring av an-
läggningar. De båda återstående frågetecknen rörande kärnkraften 
är risken för stora olyckor och slutförvaringen av radioaktivt avfall. 
Även om en fullständig lösning på dessa problem sannolikt inte 
kommer att uppnås på flera decennier tycks de planer som före-
ligger nu ha reducerat riskerna till nivåer som är låga i jämförelse 
med de risker som andra bränslecykler medför. 

Elmarknadens avreglering 
Den här studien har bara kortfattat berört de komplicerade frågor 
som har att göra med avregleringen av den svenska och europeiska 
elkraftsindustrin. Akademiska studier och erfarenheter från andra 
länder tyder på att ett väl utformat avregleringsförslag kan medföra 
stora fördelar då det gäller att reducera elkostnaderna och att sätta 
rätt priser. Sverige tycks vara på väg åt rätt håll i det avseendet, men 
med ett undantag, och det är beslutet att låta Vattenfall förbli den 
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dominerande producenten inom elkraftsindustrin. Avregleringsbe-
sluten tycks emellertid inte ha någon mer betydande inverkan på de 
ekonomiska effekterna av en kärnkraftsavveckling. 

Kärnkraftsbeslutets globala betydelse 
Även om Sverige är ett litet land som inte producerar mer än en 
liten bråkdel av världens energi, varor och tjänster spelar landet en 
stor roll som opinionsbildare på den världspolitiska scenen. Mot 
denna bakgrund kan vi fråga oss hur dess beslut påverkar kärnkraf-
ten i ett globalt sammanhang. Världen ser hur Sverige håller på att 
stöpa om välfärdsstaten och kommer också att uppmärksamma hur 
den svenska kärnkraftsindustrin hanteras. Sverige är unikt bland de 
demokratiska staterna genom sin välskötta kärnkraftsindustri som 
producerar till låga kostnader och genom att man funnit en politisk 
lösning på det svårlösta problemet hur man skall slutförvara det 
radioaktiva avfallet. Hur kommer världen att uppfatta signalen att 
Sverige stänger av denna industri när den står på höjden av sitt eko-
nomiska liv? Kommer det att bli en spik i kärnkraftsindustrins kis-
ta? Kommer denna dom att bidra till försöken att utveckla avan-
cerade kärnkraftsreaktorer med inbyggd säkerhet? Sverige bör, 
kort sagt, inse att dess åtgärder har en demonstrationseffekt på and-
ra länder och att dessa åtgärder på det internationella planet tolkas 
som en viktig signal om kärnkraftens livsduglighet som en fram-
tida energikälla. 

Frågan om framtida energikällor hänger intimt samman med ho-
tet om en kommande klimatförändring. På samma sätt som beslutet 
kommer att ses som en uppfattning om kärnkraftens livsduglighet 
kommer det att ge en signal om hur man prioriterar mellan inhemsk 
energiproduktion och internationella åtaganden på miljöns områ-
de. Som analysen ovan visar kommer Sverige att pressas hårt för 
att kunna infria sitt åtagande att stabilisera CO2-utsläppen även då 
kärnkraftverken går för fullt. Om kärnkraften avvecklas kommer 
det (om inte något tekniskt mirakel inträffar eller man hittar på ett 
fantasifullt sätt att redovisa utsläppen) att bli praktiskt taget omöj-
ligt för Sverige att infria sitt löfte om en stabilisering av CO2-ut-
släppen. 

Också här står Sverige inför ett dilemma. Hur skall problemet 
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med de motstridiga åtagandena lösas — löftet till det internationella 
samfundet rörande klimatförändringen och löftet till sig själv att 
avveckla kärnkraften? Frestelsen för olika länder att bryta inter-
nationella miljöåtaganden är enorm med tanke på att kostnaderna 
för att infria dem är konkreta och direkta medan fördelarna är 
spridda, diffusa och upplevs först någon gång i en avlägsen fram-
tid. Om länder som i allmänhet betraktas som hederliga och an-
svarsfulla på den internationella arenan vänder ryggen åt interna-
tionella milj ööverenskommelser, då kommer också små, fattiga 
och mindre nogräknade länder att snabbt följa deras exempel. 

De politiska förpliktelsernas roll 
I kärnkraftsdebatten måste vi naturligtvis ta hänsyn till frågan hur 
vi skall ställa oss till folkomröstningen om kärnkraften 1980. Bör 
vi betrakta den som ett högtidligt, nästan konstitutionellt avgöran-
de som är bindande för framtida generationer oberoende av vad 
som händer i framtiden, av en helomvändning i folkopinionen, av 
ny information och av förändrade ekonomiska omständigheter? 
Eller skall den snarare betraktas som en opinionsmätning eller ett 
val som avspeglar väljarnas åsikter vid ett visst tillfälle men som 
kan förkastas om omständigheterna förändras? Är den nuvarande 
generationen bunden av detta avgörande även om det står i strid 
med andra åtaganden och lagar som gällde redan då eller rent av 
beslutats senare? 

Detta är djupa och svåra filosofiska frågor som de politiska le-
darna i Sverige måste ta itu med, och ingen utomstående iakttagare 
kan drista sig att ge ett definitivt svar. En aspekt som bör beaktas när 
man i Sverige överväger de olika alternativen är följande: Många 
grundläggande antaganden rörande det politiska och ekonomiska 
systemet ifrågasätts och omprövas för närvarande i Sverige. Denna 
omprövning gäller graden av statlig inblandning, den statliga verk-
samhetens omfattning, skatte- och utgiftsstruktur och många andra 
inslag i Sveriges sociala system som etablerats under det senaste 
halvseklet. Det skulle te sig ironiskt om alla dessa fundamentala 
delar av det sociala kontraktet mellan staten och dess medborgare 
omprövades medan en enda fråga — kärnkraftsfrågan — inte gjordes 
till föremål för samma slags grundläggande omprövning. 
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Slutord 
Det grundläggande budskapet i den här studien är att den ekono-
miska och miljömässiga grunden för en kärnkraftsavveckling är 
mycket bräcklig i ljuset av ytterligare 15 års erfarenheter och in-
vesteringar sedan folkomröstningen hölls 1980. De direkta ekono-
miska förlusterna av en avveckling är avsevärda, och dessa för-
luster kommer sannolikt att förstärkas av makroekonomiska, stats-
finansiella och internationella störningar. Det kommer sannolikt 
inte att vara till fördel för miljön, hälsan eller säkerheten att övergå 
till en annan bränslecykel för elproduktionen. Vissa bränslecykler, 
i synnerhet de kolbaserade, kommer troligen att medföra en be-
tydande försämring av hälso- och miljöförhållandena. Sverige 
skulle på ett allvarligt sätt skada rationellt beslutsfattande om lan-
det vände ryggen åt sina internationella åtaganden och helt enkelt 
följde den väg som valdes under helt andra omständigheter för 15 
år sedan. Sverige har, kort sagt, mycket att förlora och litet att vinna 
på att förtidspensionera sin kärnkraftsindustri. 

Frågan om en avveckling av kärnkraften kommer som en vänd-
punkt i Sveriges historia under efterkrigstiden. Eller som Assar 
Lindbeck och hans kolleger skrev i Turning Sweden Around: 

I vissa sällsynta ögonblick tar en nation paus för att reflektera 
över sin framtid. Sådana ögonblick inträffar vanligtvis i tider 
av nedgång och kris. Det är då en nations förmåga att om-
pröva tidigare beslut och förnya sig sätts på prov. I dag upp-
lever Sverige sin allvarligaste kris sedan 1930-talet. Hur Sve-
rige anstränger sig att övervinna krisen kommer att prägla 
landet under kommande decennier.51  

Att lösa kärnkraftsdilemmat — att på ett rationellt sätt ompröva det-
ta tidigare beslut — är bara en del av uppgiften att leda in Sverige på 
en säker kurs under nästa århundrade. 

51 Assar Lindbeck m.fl., Turning Sweden Around, MIT Press, Cambrid-
ge, Massachusetts, 1995, s. 1. 
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Appendix: Modellens struktur 

I det här avsnittet beskriver vi SEEP-modellens struktur. Modellen 
är en standardiserad optimeringsmodell som maximerar det dis-
konterade värdet av Sveriges nettonationalinkomst inom tidshori-
sonten 1994-2040. Produktionen är uppdelad på en icke-energi-
sektor och en energisektor. Den sistnämnda är uppdelad på tre 
komponenter: specifikt elektriska ändamål (elsektorn), transporter 
och övrig energianvändning. De tre komponenternas efterfrågan 
på energi har kombinerats i en log-linjär (eller "Cobb-Douglas") 
nyttofunktion, i vilken andelarna motsvarar utgifterna under bas-
året, 1994. Modellen har anpassats så att nyttonivån motsvarar 
Sveriges BNP år 1994, och den reala kalkylräntan antas vara 5 pro-
cent per år. För referenskörningen har vi använt finansdepartemen-
tets medellånga prognos, enligt vilken den reala bruttonationalpro-
dukten antas växa med 1,95 procent om året från 1994 till 2010, 
och antagit en tillväxt i samma takt även därefter.52  

Produktionen har differentierats för de tre energisektorerna. Mo-
dellen för elanvändningen är speciellt viktig och skall därför be-
skrivas mer detaljerat än resten av modellen. Elanvändningen har 
delats upp i två delar:53  (1) En källa för efterfrågan kallas specifik 
elanvändning, och för denna antas att endast elektricitet kan till-
godose behovet effektivt. Däri ingår el till elmotorer, belysning, 
elektrolys och liknande områden. (2) Därtill kommer en andra sek- 

52 Se SOU:1995:4, Långtidsutredningen 1995, Stockholm 1995. 
53 Denna specifikation av efterfrågan på energi diskuterades i och hämta-
des från William D. Nordhaus, "The Demand for Energy: An Inter-
national Perspective" i William Nordhaus, red., kap. 13, International 
Studies of the Demand for Energy, North-Holland Publishing Company, 
Amsterdam 1977. Den användes i en energimodell liknande SEEP-mo-
dellen i William D. Nordhaus, The Efficient Use of Energy Resources, 
Yale University Press, New Haven, Connecticut, USA, 1979. 
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tor, allmän elanvändning, för uppvärmning och liknande ändamål, 
för vilka en bred skala av olika tekniker kan användas. En stor del 
av elanvändningen i Sverige faller inom denna kategori — framför 
allt uppvärmning och pannor inom industrin. För detta andra seg-
ment av efterfrågan på elkraft antas att kraften kan komma från el, 
olja, kol, gas och biobränslen.54  

Denna uppdelning av elefterfrågan i två segment är av avgöran-
de betydelse om man vill förstå trenderna i svensk efterfrågan på 
elkraft. När elindustrin på 1980-talet upplevde en stor ökning av 
utbudet ökade också efterfrågan, till stor del beroende på en ex-
pansion av den allmänna elanvändningen för elektrisk uppvärm-
ning och industripannor. När elpriserna stiger kommer denna all-
männa elanvändning att minska och ge plats för en relativt större 
andel av elutbudet som tillförs det specifika elanvändningsseg-
mentet. Därför kommer efterfrågan på elkraft att ha ett segment —
den allmänna elanvändningen — som har en efterfrågan med rela-
tivt hög priselasticitet (om andra bränslepriser hålls konstanta) me-
dan det andra segmentet har en relativt lägre efterfrågeelasticitet 
därför att det inte är lätt att ersätta denna energikälla. 

För transportsektorn kan endast petroleumprodukter tillgodose 
efterfrågan. För annan användning kan energibehoven täckas med 
elkraft, biobränslen, kol, gas eller olja. I denna tredje sektor är de 
olika bränslena inte perfekta substitut för varandra. Det finns dock 
omfattande ersättningsmöjligheter, vilket åskådliggörs av en parti-
ell substitutionselasticitet lika med 2 mellan de olika energikällor-
na. 

Efterfrågan på elkraft och andra energiprodukter inkluderas i 
modellen inte som en ekonometrisk efterfrågefunktion utan som 
resultat av en vinstmaximering som är underkastad produktions-
möjligheter och marknadspriser. Därför kommer efterfrågan på el-
kraft att uppkomma ur den specifikt elektriska och den allmänna 
elanvändningen och är en funktion av den totala produktionen, pri-
serna på olika bränslen och de produktionsfunktioner som kombi-
nerar inputs till outputs och olika bränslen till värme eller ljus. 

54 Detta segment har modellerats med hjälp av en konstant elasticitet av 
ersättande produktionsfunktioner som har anpassats till 1994 års priser 
och förbrukning. 

135 



Efterfrågefunktionerna i SEEP-modellen skiljer sig därför från 
de ekonometriska efterfrågeskattningar som presenterats i boken 
och baseras i stället på skattningar av produktionsfunktionerna. 
Detta implicerar att priselasticiteten är relativt hög för den allmän-
na elanvändningen, exempelvis uppvärmning och industripannor, 
och relativt lägre för specifik elanvändning, exempelvis belysning. 
Med den na specifikation kommer efterfrågeelasticiteterna för de 
tre komponenterna (med hänsyn till förbrukarpriser inklusive dis-
tributionskostnader och skatter) att uppgå till cirka —1,0, medan 
inkomstelasticiteterna alla är +1.55  Dessa elasticiteter är något hög-
re än de konventionella skattningarna och avsevärt högre än dem 
som erhållits i kapitlet om efterfrågan på elkraft. Å andra sidan har 
det i de ekonometriska skattningarna varit svårt att modellera alla 
ersättningsmöjligheter på ett sätt som är förenligt med energitekni-
kens underliggande struktur. 

Elproduktionen utnyttjar till en början existerande källor (i förs-
ta hand kärnkraft och vattenkraft), som har relativt låga marginal-
kostnader, för elproduktion. Ytterligare elproduktion är i princip 
möjlig om nya gas- eller koleldade kraftverk eller kärnkraftverk tas 
i bruk. Ingen ytterligare vattenkraft har inkluderats i referensfallet. 
Det har heller inte givits något utrymme för en importökning. För-
utom produktionskostnaderna för de olika energikällorna inklude-
rar konsumentpriserna distributionskostnader och bränsleskatter 
(på 1994 års nivå). Bränsleskatterna antas spegla de verkliga sam-
hällsekonomiska kostnaderna, antingen därför att de speglar en so-
cial värdering av externa effekter som är knutna till varan eller 
tjänsten eller därför att de speglar de marginalförluster som är för-
bundna med en inkomsthöjning. Vi har i referensfallet inte räknat 
med några miljöskatter. De har utelämnats på grund av att de så 

55  Somliga läsare har föreslagit att framskrivningarna av elefterfrågan 
kan vara hög (1) därför att en betydande del av elanvändningen inte låter 
sig ersättas av andra energikällor och (2) därför att elmarknaden i stort 
sett är mättad. Det förstnämnda påpekandet är sannolikt korrekt men har 
tagits med i modellen därför att dessa områden är "allmänna elanvänd-
ningsområden" som det finns stora möjligheter att ersätta med andra 
energikällor. Det andra påpekandet innebär en skillnad i fråga om upp-
fattningar: min åsikt är att mättnad sannolikt inte bli följden när ny teknik 
uppkommer och ökar efterfrågan på elkraft. 
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ofta har ändrats under senare år och därför att de i vissa fall (fram-
för allt i fråga om koldioxid) inte tycks vara intimt relaterade till 
externa faktorer. Alla priser och kostnader har satts så att de mot-
svarar 1994 års nivåer och har mätts i 1995 års priser. Kostnaderna 
för ny produktion har skattats på grundval av material som hämtats 
från internationella organ och beskrivs detaljerat här nedan. 

Miljösektorn är föremål för tre begränsningar, som hänför sig till 
vattenkraft, CO2-utsläpp och S02-utsläpp. För vattenkraften antas 
att produktionen är begränsad till nuvarande nivåer (även om inga 
slumpmässiga variationer beroende på varierande nederbörd har 
inkluderats i analysen). Vi inkluderar en explicit redovisning för 
energisektorns utsläpp av svaveldioxid (S02) och koldioxid (CO2), 
och i ett antal körningar har vi antagit att utsläppen begränsats till 
följd av internationella klimatöverenskommelser. 

Vi inkluderar inte de externa kostnaderna för miljöåtgärder i re-
ferensfallet. Dessa har utelämnats därför att skattningarna av kost-
naderna är så osäkra i det här skedet. Modellen har anpassats till 
och körts på GAMS mjukvara med en Intel Pentium 66-processor. 

SEEP-modellen har givetvis brister i förhållande till det synner-
ligen komplexa energisystemet. Den saknar investeringarnas dy-
namik; den utelämnar detaljer i fråga om efterfrågans fördelning på 
regioner, skilda tider på dygnet och skilda årstider; ingen hänsyn 
tas till vädret, inte heller till Sveriges samverkan med andra länder. 
Därtill kommer att ekonomin antas utgöra ett smidigt fungerande 
system utan konjunkturcykler, arbetslöshet, valutakriser, skatte-
och subventionsstörningar, monopol och statliga regleringar och 
en mängd andra realistiska störningar och ofullkomligheter. Det är 
sannolikt att dessa utelämnanden medför underskattningar av de 
verkliga kostnaderna för en kärnkraftsavveckling. Å andra sidan 
kan modellen inte heller förutse framtida tekniska framsteg såsom 
förbättringar i teknologier för fossila bränslen eller transporter, en 
tänkbar utveckling som sannolikt skulle sänka de angivna priserna 
på naturgas, eller genombrott i teknik som använder förnybara 
energikällor. Dessa utelämnanden i modellen medför sannolikt en 
överskattning av kostnaderna. I bokens sista kapitel diskuteras en 
del av dessa realistiska utvecklingslinjer, men det måste understry-
kas att även om modellen kan synas vara invecklad är detta en trivi-
alitet i jämförelse med den reala ekonomins faktiska komplexitet. 
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Sammanfattning 

Sverige ställs under de kommande åren inför ett stort dilemma som 
handlar om hur man skall hantera kärnkraften och om kärnkrafts-
beslutets konsekvenser för energiförsörjning, miljö och ekonomisk 
politik. Dilemmat uppstår därför att det nu är dags att ta ställning 
till 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Kärnkraften har varit 
kontroversiell i Sverige ända sedan det första kraftverket uppfördes 
1972. Kritikerna inriktade sig främst på säkerhetsfrågorna, som 
ställdes på sin spets i folkomröstningen. Som följd av denna vidtog 
riksdagen två åtgärder. Det beslutades att inga fler kärnreaktorer 
skulle tillåtas och att de redan existerande skulle tas ur drift när 
deras förväntade livslängd löpte ut, vilket för den yngsta reaktorn 
ansågs vara år 2010. 

Mycket har hänt under de 15 år som gått efter folkomröstningen. 
Diskussionerna mattades men tog ny fart efter Tjernobylolyckan 
för att sedan åter sopas under den politiska mattan. Under de senas-
te fem åren har det blivit uppenbart att frågan snart måste tas upp 
igen av en rad skäl. Även om ett slutdatum år 2010 kan tyckas ligga 
långt in i framtiden är 15 år inte mycket mer än ett ögonblick när 
det gäller att planera storskaliga energisystem. Med en växande oro 
för global uppvärmning måste också kärnkraftsavvecklingens ef-
fekt på koldioxidutsläppen uppmärksammas. Sverige har nyligen 
beslutat avreglera sin elkraftsindustri, vilket väcker frågor om väx-
elverkan mellan kärnkraft och avreglering. Framför allt inses all-
mänt att en planering i ordnade former kräver att frågorna avgörs 
snart så att beslut om långsiktiga investeringar inom och utom 
energisektorn kan förberedas och vidtas. 

Dilemmat ligger därför i frågan hur Sverige bör hantera sin 
kärnkraftsindustri. Bör riksdagen besluta om en avveckling i enlig-
het med folkomröstningen 1980? Eller bör de tidigare fattade be- 
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sluten omvärderas i ljuset av förändrade prioriteringar och nya fak-
ta? Vilken vikt bör tillmätas det förhållandet att den svenska kärn-
kraften har varit relativt billig och säker och att ny kapacitet sanno-
likt blir mycket mer kostnadsslukande? Vilka är avvecklingens 
ekonomiska för- och nackdelar? Hur kan Sveriges åtagande att 
motverka växthuseffekten förenas med åtagandet att avveckla 
kärnkraften? Och är nedläggningen av kärnkraftverken en dyrbar 
lyx som man kan kosta på sig i en tid av robust ekonomisk tillväxt 
men som nu måste omvärderas tillsammans med andra betydelse-
fulla politiska beslut och åtaganden under det senaste halvseklet? 

Den här studien är en ekonomisk analys av de frågor som ingår i 
det svenska kärnkraftsdilemmat. Även om det främst är de ekono-
miska frågorna som står i fokus granskas också de stora miljö-, 
hälso- och säkerhetsfrågorna. Den grundläggande filosofin är att 
Sverige bör välja ett energisystem som gör det möjligt att maxime-
ra invånarnas långsiktiga konsumtionsmöjligheter. Begreppet 
"konsumtion" bör då ges en vid tolkning som omfattar inslag såväl 
inom som utanför marknaden, inklusive rimligt värderade miljö-, 
hälso- och säkerhetsaspekter. Vederbörlig hänsyn måste också tas 
till internationella aspekter som globala miljömål samt ett fritt och 
öppet handelssystem, liksom värdet av en stabil regeluppsättning 
och äganderätt. Inom denna allmänna ram granskar studien olika 
energialternativs ekonomiska för- och nackdelar. 

Den första stora frågan rör den ekonomiska effekten av en kärn-
kraftsavveckling. Analysen i denna bok ger vid handen att den år-
liga ekonomiska effekten av en avveckling i stort sett motsvarar 
kostnaden av att ersätta kärnkraften med alternativ kraft. Under 
förutsättning att elproduktionen vid kärnkraftverken antas uppgå 
till 70 TWh (miljarder kilowattimmar) om året och att kostnaden 
för motsvarande elproduktion från andra kraftverk antas uppgå till 
35 öre per kWh, blir den kärnkraftskostnad som kan undvikas 12 
öre per kWh. En rimlig skattning av den årliga kostnaden för en 
total avställning av kärnkraften blir då 7040,35-0,12) miljarder 
kronor per år, dvs. 16 miljarder kronor per år. 

En detaljerad modell av de svenska energi- och elsektorerna, 
kallad "SEEP-modellen" eller Swedish Energy and Environment 
Policy-modellen har utvecklats för denna studie. SEEP-modellen 
bygger på modern ekonomisk teori och integrerar ekonomiska, 
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energi- och miljömässiga faktorer på ett enhetligt sätt. Med hjälp 
av SEEP-modellen går studien längre än det nyss beskrivna enkla 
exemplet, i syfte att analysera olika avvecklingsstrategier. Som re-
ferensfall utgår studien från att nu existerande kärnkraftverk läggs 
ned med år 2020 som genomsnittligt slutdatum. Det konstateras att 
den bästa skattningen i ett sådant fall är att kostnaden för en av-
veckling år 2010 kommer att bli cirka 62 miljarder kronor (i 1995 
års priser, diskonterade bakåt till 1995). Om man tidigarelägger av-
vecklingen med fem år så att den sker linjärt under åren 2000 till 
2010 med år 2005 som genomsnitt, kommer kostnaderna att stiga 
till cirka 105 miljarder kronor. Det förefaller osannolikt att avveck-
lingen kan ske tidigare än så utan att man riskerar temporära brist-
situationer med pristoppar under nästa decennium. 

Det är vanligt att kalkylera effekterna i termer av nuvärde. En 
sådan kalkyl är emellertid något vilseledande, eftersom kostnader-
na kommer att uppstå i framtiden. Kostnaden vid tidpunkten för 
avställningen (år 2010 i det nyss diskuterade exemplet) blir upp-
skattningsvis dubbelt så höga, 129 miljarder kronor i 1995 års pri-
ser. 

Hur stora är då kostnaderna i relation till den svenska ekono-
min? Om 129 miljarder kronor vid avställningstillfället används 
som riktmärke för en skattning blir per capita-kostnaden i form av 
välfärdsförlust omkring 15 000 kronor per person. Sveriges BNP 
år 2010 uppskattas till cirka 2 400 miljarder kronor, varför de totala 
kostnaderna kan beräknas bli omkring 5 procent av 2010 års BNP. I 
övergripande ekonomiska termer kommer en kärnkraftsavveck-
ling således knappast att göra landet bankrutt, men den represente-
rar en förlust av inkomst och välstånd som är avsevärd. 

De ekonomiska modeller som använts i studien för att beräkna 
kostnaderna för en kärnkraftsavveckling utgår från smidigt fun-
gerande marknader med en perfekt och snabb anpassning av löner 
och priser. I den mån marknaderna i verkligheten avviker från detta 
idealtillstånd — och det råder inget tvivel om att de gör det — kom-
mer de totala ekonomiska kostnaderna sannolikt att bli större än de 
ovanstående skattningarna utvisar. Vi kan kalla verklighetens av-
vikelser från vår idealiserade värld för makroekonomiska, stats-
finansiella och internationella "störningar", vilka visar en tendens 
att förstärka de underliggande kostnaderna. 
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Vad beträffar de makroekonomiska störningarna är det sannolikt 
de europeiska reallönernas stela rörlighet nedåt som är mest be-
tydelsefull. Även om det bland ekonomer inte råder enighet om i 
vilken utsträckning makroekonomiska störningar och stelheter kan 
förstärka kostnaderna för mikroekonomiska chocker gav oljepris-
chockerna på 1970-talet tydlig vittnesbörd om energiprischockers 
makroekonomiska kostnader. 

En kärnkraftsavveckling innebär också statsfinansiella konse-
kvenser och störningar. Det ter sig sannolikt att de ekonomiska 
kostnaderna för en kärnkraftsavveckling skulle innebära ökad stat-
lig skuldsättning, antingen på grund av förluster för de statsägda 
kärnkraftverken eller på grund av kompensation till de privata 
ägarna. 

En sådan ökning av statsskulden kunde knappast komma vid en 
värre tidpunkt, eftersom Sverige för närvarande befinner sig i en 
svår finansiell kris med ett budgetunderskott som 1994/95 ligger 
på omkring 10 procent av BNP. Effekterna av en ökad statsskuld är 
naturligtvis inte bara ett redovisningsfenomen, då Sverige antingen 
måste höja skatterna över den redan höga nivån eller måste fort-
sätta att pressa ned kostnaderna. Också här kommer störningarna 
eller effektivitetsförlusterna som följer av skattehöjningar eller 
kostnadsnedskärningar, att tendera att förstärka de ovan beräknade 
kostnaderna. 

En annan konsekvens av en avveckling av kärnkraften blir ett 
ökat beroende av utländska energikällor, vilket väcker frågan om 
internationella återverkningar och störningar. Inte heller på detta 
område är den ekonomiska vetenskapen exakt, men en rimlig 
skattning är att Sverige tvingas öka sin energiimport med mellan 
10 och 25 miljarder kronor om året i dagens priser. I jämförelse 
med den nuvarande importen om cirka 400 miljarder kronor år 
1994 är denna ökning avsevärd. Man bör naturligtvis inte gå i ener-
gimerkantilismens fälla — att den enda goda energin är den inhems-
ka — men man måste inse att en ökning av ett lands importnota med 
2,5 till 6 procent är ett beslut som måste övervägas noga. 

Den andra stora frågan i det svenska dilemmat är kärnkraftsav-
vecklingens effekt på miljö, hälsa och säkerhet. Avvecklingens 
främsta syfte är att skydda den svenska befolkningens hälsa och 
säkerhet. Studien granskar det material som rör kärnkraftens och 
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andra stora elproducerande energikällors relativa säkerhet. Slutsat-
sen är entydig: vad beträffar de rutinmässiga utsläppen har kärn-
kraften sannolikt mindre effekter på hälsa, säkerhet och miljö än de 
andra stora bränslecyklerna, möjligen med undantag för naturgas. 
Det finns otvetydiga bevis för att kol- och oljeeldade kraftverk har 
betydande miljö- och hälsoeffekter. Av de fossila bränslena har na-
turgasen de minsta effekterna på hälsa, säkerhet och miljö, men 
införandet av stora nya bränslesystem i den svenska ekonomin 
väcker frågor om lokalisering, pipelines och avyttring av anlägg-
ningar. 

De två stora frågetecknen angående kärnkraftsavvecklingens 
miljöeffekter gäller risken för storskaliga olyckor och slutförvaring 
av det radioaktiva avfallet. Även om dessa frågor sannolikt inte 
kommer att få en fullständig lösning på flera decennier tycks de nu 
aktuella planerna ha reducerat riskerna till nivåer som är låga i jäm-
förelse med de rutinmässiga risker som andra bränslecykler med-
för. 

Kärnkraftsdilemmat måste sättas in i sitt sammanhang tillsam-
mans med andra frågor som rör energisektorn och ekonomin i öv-
rigt. En tänkbar komplikation innefattar den planerade avregle-
ringen av de svenska och europeiska elkraftindustrierna. Akade-
miska studier och erfarenheter som gjorts i andra länder tyder på att 
en väl planerad och utformad avreglering kan medföra avsevärda 
fördelar genom att sänka elkraftskostnaderna och "sätta priserna 
rätt". Sverige tycks ha slagit in på den rätta vägen i det avseendet 
med undantag för att en producent tillåts inta en överdrivet stark 
position på marknaden. Besluten om avreglering tycks emellertid 
inte ha någon större effekt på kärnkraftsbeslutens ekonomiska kon-
sekvenser. Kärnkraftsavvecklingens kostnader kan beräknas bli 
ungefär desamma på en reglerad som på en avreglerad marknad. 

Frågan om framtida energikällor hänger i hög grad samman med 
hotet om framtida klimatförändringar. Oron för en global upp-
värmning genom växthuseffekten har blivit allt allvarligare under 
det senaste decenniet. Även om ett svenskt beslut att avveckla 
kärnkraften knappast kommer att placera jordklotet i ett växthus 
ger det dock ett budskap om hur inhemska energifrågor och inter-
nationella miljöförpliktelser prioriteras i förhållande till varandra. 
Sverige kommer att pressas hårt för att infria sitt internationella 
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åtagande att stabilisera CO2-utsläppen också när kärnkraftverken 
går för fullt. Om Sverige avvecklar sin kärnkraft kommer det att bli 
praktiskt taget omöjligt för landet att infria sitt löfte att stabilisera 
CO2-utsläppen. 

En stor del av dilemmat ligger i motsägelsefyllda åtaganden. 
Vilket av Sveriges många åtaganden kommer att prioriteras högst? 
Bör Sverige betona vikten av att hålla elpriserna låga så att dess 
industri är konkurrenskraftig? Kommer nödvändigheten av att 
återställa statsfinanserna att väga tungt? Hur bör resultatet av folk-
omröstningen 1980 behandlas? Var det ett högtidligt, kvasikonsti-
tutionellt beslut som binder framtida generationer oberoende av 
vad som händer i framtiden, av befolknings- och opinionsföränd-
ringar, av ny kunskap och förändrade ekonomiska omständighe-
ter? Eller var folkomröstningen snarare en opinionsmätning eller 
ett val som avspeglar valmanskårens i&er och åsikter vid en speci-
ell tidpunkt och som kan lämnas utan avseende om omständighe-
terna förändras? Är den nuvarande generationen bunden av detta 
beslut även om det står i strid med andra åtaganden och lagar som 
antagits vid den tidpunkten eller rent av senare? Hur bör den hante-
ra de motstridiga löftena till det internationella samfundet om kli-
matpolitiken och till sig själv om kärnkraftsavvecklingen? 

Detta är djupgående och svårbesvarade filosofiska frågeställ-
ningar som politiska ledare i Sverige måste brottas med, och ingen 
utländsk iakttagare kan drista sig att ge ett definitivt svar. Men föl-
jande faktor bör ägnas eftertanke när Sverige väger alternativen 
mot varandra: I Sverige ifrågasätts och omvärderas för närvarande 
många av det politiska och ekonomiska systemets grundläggande 
förutsättningar. Denna nya granskning gäller graden av statlig in-
tervention, statsmaktens omfattning, skatte- och utgiftsstrukturen 
och många andra inslag i det svenska sociala system som etablerats 
under det senaste halvseklet. Det skulle te sig ironiskt om alla dessa 
grundläggande inslag i det svenska sociala kontraktet mellan staten 
och dess medborgare utsattes för en förnyad granskning, medan ett 
enda ämne — kärnkraftsfrågan — undantogs från samma omvärde-
ringsproces s. 

Det grundläggande budskapet i denna studie är att den ekono-
miska och miljömässiga motiveringen för en kärnkraftsavveckling 
är mycket bräcklig i ljuset av ytterligare 15 års erfarenheter och de 
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investeringar som gjorts efter folkomröstningen 1980. De direkta 
ekonomiska förlusterna av en avveckling är avsevärda, och dessa 
förluster kommer sannolikt att förstärkas av makroekonomiska, 
statsfinansiella och internationella störningar. En övergång till en 
annan bränslecykel för elkraftproduktion kommer sannolikt inte 
att ge några vinster i fråga om miljö, hälsa eller säkerhet. Vissa 
bränslecykler, speciellt de kolbaserade, kommer troligen att med-
föra betydande försämringar i hälso- och miljöförhållandena. Sve-
rige skulle på ett allvarligt sätt skada rationellt beslutsfattande om 
landet vände ryggen åt sina internationella åtaganden och helt en-
kelt följde den väg som valdes under andra omständigheter för 15 
år sedan. Sverige har kort sagt mycket att förlora och litet att vinna 
på att förtidspensionera sin kärnkraftsindustri. 
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