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Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver 

omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. 

 

  

 

Mycket hög tillgänglighet för kärnkraften i vinter 

Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals och Forsmark hade en mycket hög 
tillgänglighet under vintersäsongen. Från november till mars låg den på 94,6 
procent och under den kallaste tiden, januari till mars, låg den på höga 98,2 
procent. 

Vattenfalls sju kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals producerade för fullt under kalla januari till mars. 
Under ett i princip störningsfritt första kvartal hamnade tillgängligheten, vad reaktorerna har 
producerat jämfört med deras teoretiska maxkapacitet, på totalt 98,2 procent. För vintersäsongen som 
helhet, första november 2016 till sista mars i år, var tillgängligheten 94,6 procent. 
 
– Kärnkraften levererar en mycket hög tillgänglighet när den behövs som bäst och den står sig väl i en 
internationell jämförelse. Det visar på att vår planering, personalens målmedvetna arbete och 
modernisering av kärnkraften sedan början av 2000-talet ger resultat, säger Torbjörn Wahlborg, chef 
Vattenfall produktion. 
 
Ringhals kärnkraftverk levererade en tillgänglighet på 98 procent under vintersäsongen. Under kalla 
perioden januari till mars låg den på 99,9 procent. Forsmark kärnkraftverk hade en tillgänglighet på 
93,1 procent under säsongen och under första kvartalet låg den på 96 procent. Vattenfalls kärnkraft 
stod för 38 procent av elproduktionen i Sverige under första kvartalet. 
 
Vattenfalls kärnkraft är ett viktigt energislag som bidrar till Sveriges unika energimix med mycket låga 
koldioxidutsläpp. Kärnkraft ger stabil väderoberoende produktion till den nordiska elmarknaden vilket 
är viktigt för våra kunder, landets industri och Vattenfall. 
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