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ENKLAST ATT STANGA. Oskarshamn 1 och 2 fir de minsta karnkraftsreaktorerna i 
Sverige. Foto: Mikae/ Sjoberg 

Vi kan stanga tva 
karnkraftsreaktorer 
Att stanga de tva aldsta karnkraftsreaktorerna skulle inte kosta mer an 
320 kronor per ar for en eluppvarmd villa, skriver Thomas Tangeras 
och Erik Lundin. 

Ja eller nej till karnkraften ar en av de fragor som tydligt skiljer partierna at 
infor hostens val. Miljopartiet viII avveckla den snarast mojligt, alliansen ar 
positiv till att ersatta gammal karnkraft med ny, medan Socialdemokraterna 
soker en blockoverskridande overenskommelse. 

Miljopartiets forslag att lagga ner minst tva karnkraftsreaktorer 
redan nasta mandatperiod har fatt stor uppmarksamhet. Fran alliansen 
havdades det i varas att ett avvecklingsbeslut skulle dranera de 
svenska hushallen pa resurser. Miljopartiet anser a sin sida att det 
svenska eloverskottet ger mOjlighet att stanga ner nagra av de aldsta 
och farligaste reaktorerna. 

I karnkraftsdebatten framfors alltsa motstridiga uppgifter for vad en 
avveckling skulle innebara ekonomiskt. 

For att bedoma foljderna av att lagga ner svensk karnkraft har vi beraknat 
vad som skulle ha hant med elpriserna om man hade stangt ner de tva 
aldsta reaktorerna, Oskarshamn 1 och 2, redan under innevarande 
mandatperiod. Vi har raknat fram priseffekterna pa ett unikt satt genom att 
plocka bort produktionen i dessa reaktorer fran den nordiska elborsen Nord 
Pool Spot och berakna nya marknadspriser timme for timme under 2011-
2013. 

Enligt vara berakningar skulle bortfallet av karnkraft fran de tva minsta 
reaktorerna kosta cirka 320 kronor per ar for en eluppvarmd villa. Den 
genomsnittliga prisokningen for perioden som helhet motsvarar da 3,6 
procent. 

Oskarshamn 1 och 2 ar de minsta reaktorerna i Sverige och har overlag 
haft ett daligt kapacitetsutnyttjande. Dessa tva yore dart~r de enklaste att 
plocka bort fran elforsorjningen . Vara berakningar visar att ytterligare 
nerlaggningar skulle driva upp prise rna betydligt mera. Om man raknar bort 
aven produktionen i Ringhals 1 kan den genomsnittliga prisokningen anda 
na upp till 10 procent, eller 1300 kronor per ar for en eluppvarmd villa. 

Kostnaderna for enskilda foretag ar svara att uppskatta 
eftersom skillnaderna kan vara stora foretagen 
sinsemellan. En permanent okning av elpriset i 
storleksordningen 3,6-10 procent sku lie dock sannolikt 
skapa problem, speciellt for elintensiv industri verksam pa 
en internationell marknad och som dart~r inte kan ta ut 
kostnadsokningar i form av hojda priser for kunderna. 

Pristoppar uppstar under nagra fa vintertimmar pa aret Thomas 
nar det ar kallt i kombination med begransade mojligheter Tangeras 
att importera el fran kontinenten. Detta ar viktigt att kanna 
till for att forsta konsekvenserna av att stanga ner karnkraft. I vara 



berakningar forklarar hoga priser under en tiondel av timmarna Mlften av de 
totala prisokningarna. 

Miljopartiet menar att fornybar energi, exempelvis vindkraft, kan 
ersatta karnkraften. 

Oet ar dock tveksamt huruvida vindkraft kan 
kompensera prisokningarna. Vindkraft ar endast 
tillganglig nar det blaser, och det finns ingen garanti 
att vinden blaser specie lit mycket just de tim marna 
elen behovs som mest. 

Vi kan tyvarr bara skatta prisokningarna for Norden som 
helhet eftersom elborsen endast lamnar ut data gemensam Erik Lundin 
for alia de nordiska landerna. Av alit att doma sku lie priset i 
vissa elomraden oka mer an berakningen ovan eftersom flaskhalsar i 
elnatet begransar mojligheten att ersatta bortfallet av karnkraftsproduktion 
med import av el fran vara grannlander. Konsumenterna i elomrade 
Stockholm skulle bli sarskilt hart drabbade eftersom det ar dar all svensk 
karnkraft ar placerad. 

Var bedomning ar att elsystemet har goda forutsattningar att klara av ett 
produktionsbortfall motsvarande Oskarshamn 1 och 2 om man samtidigt 
kan acceptera ett nagot forhojt elpris. 

Ytterligare nedUiggningar skulle dock driva upp priset flerfaldigt och 
darmed krava en betydligt mer ambitios omstallning av elsystemet. 

Ett satt att motverka stora prisokningar yore att bygga bort flaskhalsar i 
elnatet inom Sverige och till utlandet. 
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