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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 
Snökyla är en gammal metod som har använts under en mycket lång tid men aldrig i 

någon större utsträckning. Uppsatsens huvudsyfte är att diskutera de miljöekonomiska 

effekterna av snökyla. Ytterligare syftar uppsatsen till att undersöka var metoden 

möjligen kan användas. För att vi ska klara av att bryta beroendet av icke förnyelsebara 

resurser krävs det att nya metoder och marknader för förnyelsebara resurser söks. En 

marknadsundersökning har genomförts för att undersöka hur de negativa externa 

effekterna på miljön kan reduceras och vilka möjliga framtida användare metoden skulle 

kunna rikta sig till. De negativa externa effekter som uppstår vid produktionen av el är 

svår att undkomma. Om inte produktionen sker på ett för miljön rimligt sätt kommer till 

slut naturresurserna att sina. Snökyla är troligtvis inte hela lösningen på det globala 

problem som vi står inför men kan mycket väl visa sig vara en viktig beståndsdel i en stor 

uppgift att minska de effekter som vi genom utsläpp och föroreningar gör på miljön som 

vi alla är beroende av. Arbetet har gjorts för Snowpower AB som är ett Luleåbaserat 

företag för snökyleanläggningar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Snowcooling is an ancient method that has been used during centuries, however never on 

a greater scale. The main objective of the essay is to discuss the possibility of using snow 

as cooling system abroad of Sweden with a discussion of the environmental economic 

advantages and disadvantages of the method. If we are to be able to break the dependence 

of non-renewable resources we will need new technology and markets for renewable 

resources to be reached for. The examination of the needed conditions abroad and the 

description of environmental effect will be discussed. This essay also means to examine 

the possibility to apply the method of snowcooling for industrial and comfort cooling 

abroad Sweden. A market survey was performed to analyze whether the environmental 

externalities may be reduced and to identify possible future users of the technology. The 

negative externalities that arise due to the production of electricity are hard to avoid. 

Unless the production is performed in a for the environment careful way, natural 

resources will deplete. Snowcooling probably is not the solution to the global 

environmental issue that we face today, but it may well show to be an important piece of 

the great task of reducing the emissions and the pollution of the environment that we all 

are dependent of. This essay has been written for Snowpower AB which is a Luleå based 

company for snowcooling technology. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 

 

 

 

1.1 Introduktion 

Detta introducerande kapitel behandlar uppsatsens upplägg och disposition. Ämnets 

problembakgrund utgör första delen av kapitlet, följer gör syfte, metod, avgränsningar, 

tidigare studier av ämnet samt slutligen en dispositionsbeskrivning av kommande kapitel.  

 

1.2 Problembakgrund 

I en värld där många resurser hela tiden blir knappare, då våra behov blir större och mer 

krävande i och med att antalet människor ständigt ökar kommer den mänskliga påverkan 

på miljön att ytterligare öka. Den ansträngning som blir på miljön är omfattande då ej 

förnybara bränslen används för att skapa energi. Förutom de negativa externa effekter 

som drabbar miljön vid användandet av till exempel fossila bränslen för att producera el, 

blir det på grund av den allt större efterfrågan på elektricitet allt större utsläpp av 

exempelvis koldioxid och miljökvaliteten försämras i takt med att fler länder 

industrialiseras. 

 

Visserligen går forskningen och utvecklingen av förnyelsebara drivmedel och 

energikällor hela tiden framåt, dock väcks tanken om det räcker och om det utvecklas nya 

metoder tillräckligt fort för att vi ska kunna ha en framtid som bygger på hållbara system 

som inte tömmer ut det livsviktiga system som får oss att överleva. 

 

För att vi i tid ska klara av att bli någorlunda självförsörjande gällande vårt energibehov 

så krävs det att vi lär oss att nyttja förnyelsebara resurser för att minska förbrukningen av 
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fossila bränslen och att vi blir bättre på att ta till vara på de ändliga naturresurserna på ett 

för samhället effektivt sätt. Dessa resurser är sällan fördelade så att alla får lika mycket, 

olika länder och regioner har olika förutsättningar och olika resurser att fördela.  

 

Som land har Sverige rika naturtillgångar i form av skog, mineraler, sjöar och som 

behandlas i denna uppsats, snö. Snö är ytterligare ett exempel på en energirik 

naturtillgång i Sverige. Tekniken att använda smältvatten från lagrad snö är provad 

endast på Sundsvalls sjukhus och har med åren visat sig vara ekonomisk lönsam i 

jämförelse med konventionella eldrivna kylmaskiner då man med tekniken kan minska 

elförbrukningen och eliminera användandet av miljövådliga kylmedier (Snowpower AB).  

 

Att sprida den här tekniken över andra delar av världen kan vara en liten del i en stor 

lösning mot ett samhälle med ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling, därför gör 

jag detta arbete med att genomföra en analys över var denna teknik kan vara en tillgång 

för såväl hållbar utveckling som för Snowpower AB. 

 

Snowpower är ett företag baserat i Luleå som erbjuder lösningar för komfort och 

processkyla via lagrad snö. Företaget eftersträvar att på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuda 

dessa tjänster med minimal miljöpåverkan. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att beskriva miljöeffekterna med snökyla och förklara hur de 

negativa externa effekterna som uppstår vid produktionen av kyla genom eldrivna 

kylaggregat kan minska. Ytterligare syftar arbetet till att undersöka potentiella 

möjligheter med var tekniken kan användas för att minska de negativa externa effekterna 

på miljön som uppstår vid elproduktion för komfort och processkyla med fossila 

bränslen. 
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1.4 Metod 

Metoden som används för att uppnå syftet är en grundläggande marknadsundersökning 

av ett antal länder. Urvalet av länder som kommer att ingå i undersökningen diskuterades 

fram i samråd med Kjell Skogsberg på Snowpower AB för att få ett visst representativt 

urval samt länder som i förhand ansågs som möjligt potentiella användare av snökyla. De 

utvalda elva länder som ingår i undersökningen är Sverige, Norge, Finland, Tjeckien, 

Slovakien, Polen, Rumänien, Ryssland, Ukraina, Kanada ochUSA med delstaterna 

Maine, New Hampshire och Vermont. Specifika regioner är beskrivna i kapitel 5. 

 

Länderna kommer att jämföras med hänseende på genomsnittlig medeltemperatur och 

nederbörd under respektive lands tre kallaste månader, tillväxtnivå, absoluta elpriser samt 

två mått på relativa elpriser. I analysen speglas även de olika ländernas andel fossila 

bränslen i elproduktionen för att få en uppfattning om miljöpåverkan i respektive land. 

Dessa variabler ansågs vara de mest kritiska för att kunna genomföra denna mer 

miljövänliga kylmetod.  

 

Diskussion om huruvida det är troligt att snökyla kan vara en passande teknologi för att 

minska elberoendet i länderna kommer att föras i kapitel 5 och 6. I de kapitlen kommer 

även resonemang om huruvida länderna skiljer sig från varandra och vilka variabler som 

skall värderas högst. I kapitel 6 kommer slutsatser om hur dessa länders externa effekter 

kan minska vid nyttjandet av snökyla. 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningarna i denna uppsats kommer att innebära att ingen hänsyn till politiska 

system kommer att tas. Antagande om att konventionell kyla genom eldrivna kylmaskiner 

är det alternativ som finns vid sidan av snökyla. Ytterligare menas med fossila bränslen 

genomgående kol, olja och gas. 
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1.6 Tidigare studier och referenser 

Kjell Skogsberg: Doctoral Thesis, Seasonal Snow Storage for Space and Process 

Cooling, LTU 2005:30 ISSN 1402-1544. Doktorsavhandling där snökyla beskrivs 

grundligt. Tekniken för hur anläggningen vid Sundsvalls sjukhus för snökyla är byggd 

samt hur framtida snökylanläggnignar kan byggas för att bli effektivare. Miljöpåverkan 

tas även upp men avhandlingen koncentreras på tekniken. 

 

Landstinget Västernorrland 2004, Snökyla som ger sommarsvalka på Sundsvalls sjukhus 

Rapport om miljöeffekter och andra effekter av byggandet av en snökylanläggning vid 

Sundsvalls sjukhus har haft. Rapporten berättar om reduceringar av elenergi för kyla med 

90 % och lika mycket för utsläppen av koldioxid. En reducering av freoner med 100 % 

och dessutom att den snö som tidigare innehöll föroreningar nu kan renas.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer vidare att ha följande upplägg: 

 

Kapitel 2 är en grundläggande förklaring hur tekniken bakom en snökylanläggning 

fungerar. Som exempel fungerar Sundsvalls sjukhus som modell eftersom det är den enda 

snökylanläggningen i drift. Kapitel 3 behandlar den grundläggande teorin för kollektiva 

varor, marknadsmisslyckanden vid produktionen av miljöfarlig elproduktion samt 

behandla resursfördelningsteori. Kapitel 4 förklarar den marknadsundersökning som 

beskrivs i efterföljande kapitel, beskrivning kring urvalskriterier för de länder som ingår i 

undersökningen samt de bedömningskriterier som kommer att prägla analys och 

slutsatser. I kapitel 5 beskrivs och analyseras resultatenav marknadsundersökningen. De 

olika ländernas kvaliteter beskrivs och analyseras efter de kriterier som i kapitel 4 och 5 

presenterades. Det sista kapitlet, kapitel 6, kommer att presentera de slutsatser som kan 

dras om den teoretiska referensram som tidigare kapitel har beskrivit. Även slutsatser om 

huruvida negativa externa effekter kan reduceras i de olika länderna kommer att 

diskuteras.  
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Kapitel 2 

VAD ÄR SNÖKYLA 

 

 

 

 

2.1 Introduktion 

Det här kapitlet beskriver vad snökyla är och hur det produceras. Först kommer en 

teknisk beskrivning som sedan följs av en sammanställning av för och nackdelar med 

tekniken. Anledningen till att detta kapitel är en del av uppsatsen är för att det uppfattas 

nödvändigt att förklara den teknik som avser att bidra till en reduktion av de negativa 

externa effekter som uppstår vid produktion av kyla med konventionella eldrivna 

kylmaskiner. 

 

2.2 Teknik 

Snökyla bygger på en mycket gammal metod att lagra kyla genom att lagra naturlig eller 

konstgjord snö och sedan isolera den för att den inte ska smälta. Metoden finns i 

dagsläget endast i bruk vid en anläggning, nämligen vid Sundsvalls sjukhus, som har 

använt metoden sedan år 2000.  

 

2.2.1 Anskaffandet av snö 

Snö är nederbörd som faller i frusen form antingen naturligt eller på konstgjord väg 

genom att använda snökanoner. För att på naturlig väg anskaffa sig så pass stora lager av 

snö som behövs för att effektivt utnyttja den lagrade kylan i snön krävs rätt 

naturförutsättningar. Ett klimat med rätt förutsättningar karaktäriseras av kalla vintrar 

med riklig nederbörd i frusen form. Den snö som faller måste transporteras till den 

deponi som används av anläggningen. Ett problem som då finns är tranportkostnader. Om 
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det inte faller tillräckliga mängder snö inom ett rimligt avstånd från anläggningen så kan 

det bli mer effektivt att på konstgjord väg tillverka snö på plats med hjälp av snökanoner 

(Gardemyr och Renström). 

 

2.2.2 Lagringen av snön 

Lagringen av snön sker i deponier vars storlek avgörs av kylbehovet. Snölagret kan 

utformas olika men den metod som beskrivs är den som används vid Sundsvalls sjukhus. 

Den metod som används vid Sundsvalls sjukhus är att snön lagras i en bassängliknande 

grop. Bassängens botten är täckt med asfalt som förhindrar smältvattnet att försvinna ner 

i marken. Asfalt är ett lämpligt bottenmaterial eftersom det förhindrar läckage av 

smältvatten samt skapar en stabil grund för maskiner att arbeta på. Storleken av snölagret 

i Sundsvall mäter 140*60 meter. För framtida bruk av tekniken finns incitament att 

använda bassänger som är mindre i area men djupare för att minska den smältning som 

blir av yttre värme och solstrålning (Skogsberg 2005).  

 

2.2.3 Värmeisolering 

Värmeisoleringisoleringen av snölagret är viktig eftersom om snön inte isoleras korrekt 

kommer deponin att smälta bort innan den kan nyttjas för kyla. Det har experimenterats 

med olika material för att få bästa effekt av isoleringen. Det material som har påvisat det 

bästa resultatet för att isolera snön från solstrålning och värme är träflis. Träflisen som 

läggs över snölagret bör vara mellan 10 och 20 centimeter tjockt. Träflisen absorberar 

smältvatten vilket gör att dess isoleringseffekt förstärks (Skogsberg, 2005). Ytterligare en 

fördel med att använda träflis som material för isolering är att när träflisen kommer i 

kontakt med smältvattnet absorberar de miljöfarliga ämnen som finns i snön som olika 

oljor och andra föroreningar (LVN). 

 

2.2.4 Rening av snön 

Snö som faller naturligt innehåller mer än bara fruset vatten. Det finns många miljöfarliga 

ämnen som har bundits i snön. Ämnena som finns i snön är oftast från olika utsläpp från 
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olika förbränningskällor. Med en anläggning för snökyla kan man på ett lätt sätt rena det 

smältvatten som finns i systemet för att sedan på att ett korrekt sätt ta hand om de 

miljöfarliga ämnena. På Sundsvall sjukhus snökylanläggning passerar smältvattnet 

genom en sandavskiljningsgrop, en grovsåll, ett oljefilter och ett finfilter. I denna process 

får man möjligheten att rena vattnet som annars skulle sprida ut ämnena i miljön om inte 

snön hade samlats upp och renats i systemet (LVN). 

 

2.2.5 Utsläpp 

Tekniken med snökyla är mycket utsläppseffektiv med hänseende på mängden utsläpp 

som produceras i jämförelse med de utsläpp som blir vid produktionen av kyla genom 

eldrivna kylmaskiner i förhållande till den mängden kyla som produceras. Visserligen är 

inte tekniken helt befriad från elektricitet och därmed bidrar den till att negativa externa 

effekter bildas även om de är betydligt mindre än de externaliteter som blir vid 

konventionell elkyla. De utsläpp som kan förknippas med en snökylanläggning är främst 

de transporter av snö som kommer att krävas, även de utsläpp som blir från de maskiner 

som används vid konstruktionen av anläggningen. Även om dessa utsläpp är ett faktum är 

de knappast så omfattande att de kan mätas i rimlig nivå med de utsläpp som genereras 

genom kyla från eldrivna kylmaskiner (Skogsberg 2005). 

 

2.2.6 Från snö till kyla 

Som beskrivet samlas snön i en stor bassäng med en svagt lutande botten för att det 

vatten som smälter ska rinna till den pump som driver cirkulationen av vattnet. Vattnet 

pumpas först genom ett filtersystem, för att sedan drivas mot en värmeväxlare kopplat till 

sjukhusets kylsytem. Smältvattnet är cirka 2 grader varmt när det kommer till 

värmeväxlaren och ca 8 grader när det kommer tillbaka till snölagret. Det gör att 

sjukhusets kylsystem kan hålla en konstant temperatur på ca 5 grader under 

sommarmånaderna. Returvattnet som kommer tillbaka släpps ut i snölagret för att kylas 

genom att smälta snö i lagret (LVN). 
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Figur 2.1 Principskiss över hur snökylaanläggningen i Sundsvall fungerar. Från snölagret 
rinner smältvatten genom två filter innan det pumpas vidare till ett tredje finfilter och 
sedan till en värmeväxlare för att sedan pumpas tillbaka för att kylas ned igen 
(Snowpower, 2006). 
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Kapitel 3 

TEORI 
 

 

 

 

3.1 Introduktion 

I detta kapitel kommer den teori som är relevant för uppsatsens genomförande att 

behandlas. Eftersom uppsatsen behandlar effekten av en teknologi vilken utnyttjar en 

förnyelsebar energikälla är meningen att behandla området vilket ämnet berör. Först 

förklaras vad som menas med begreppet hållbar utveckling, för att följas av en förklaring 

av kollektiva varor och resursfördelningsteori. Förnyelsebara resurser är ett ämne som 

innefattar många aspekter i samma begrepp och inom denna avhandling anses dessa 

undergrupper vara de mest relevanta för att utveckla en slutsats gällande användningen av 

snökyla. 

 

 

3.2 Förnyelsebara resurser 

 

3.2.1 Hållbar utveckling 

Idag är energipolitik ett mycket debatterat ämne och ett av de centrala begreppen är just 

förnyelsebara resurser. Begreppet är relativt brett och innefattar många områden, i denna 

studie avses energi vilken naturligt återskapas i ett kort (maximalt ett år) tidsperspektiv, 

som exempelvis vind, vattenkraft eller som i behandlas i denna uppsats, snö. 

 

Att prata om förnyelsebara resurser ligger bland annat under ämnet om hållbar 

utveckling. 1987 definierade Brundtland Kommissionen som ”en utveckling som möter 
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behoven för nuvarande generation utan att riskera framtida generationers behov”. Det 

finns olika synvinklar på huruvida hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt förhåller sig 

till varandra. Daly menade 1990 att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt hade ett 

negativt förhållande till varandra. Vad Daly menade med detta är att desto högre 

ekonomisk tillväxt en region hade krävde denna tillvxät påfrestningar av naturresurser att 

man riskerade en i framtiden svag hållbar utveckling (Hanley m.fl.). 

 

Naturresurser är en resurs som kan dräneras till det att de tas slut. Användandet av vissa 

ämnen är skadligt för naturen och de resurser den innehåller, om de används i för stora 

eller i några mängder alls över huvudtaget. Därför är det viktigt att för att bibehålla en 

hållbar utveckling att ej uttömma naturresurser och att försöka hitta nya substitut i 

produktionen, antingen genom att helt eller delvis ersätta den knappa resursen med 

antingen ny teknik eller förnyelsebara resurser (Hanley m.fl.). Sammantaget menar teorin 

att hållbar utveckling ej kan vara hållbar om naturresurser uttöms snabbare än de kan 

ersättas med förnyelsebara resurser eller genom tekniska framsteg. 

 

På grund av höginkomstländers efterfrågan på billiga varor sker ofta mycket av rika 

länders produktion utanför landets gränser i länder som inte har kommit särskilt långt i 

sin utvecklingsfas men ändå har en fungerande industri. Dessa har måttlig till kraftig 

tillväxt är ofta de länder som släpper ut höga mänger föroreningar i produktion per capita 

i förhållande till den allmänna inkomstnivån i landet (Krugman & Obstfeld 2006). 

Följden blir att de som producerar varan producerar med så låga kostnader som möjligt 

och att miljön då blir lidande av att höginkomstländerna inte tar ansvar för de utsläpp 

som de indirekt skapar genom sin konsumtion (Hanley m.fl.).  

 

3.2.2 Marknadsmisslyckande och kollektiva varor 

En marknad uppstår när två eller fler parter möts för att köpa och sälja varor och tjänster 

för att maximera sin egen nytta. Indikatorn för vilken nytta som erhålls tolkas genom 

priset på varan eller tjänsten. I sin perfekta form fungerar marknader utan inflytande av 

central kontroll, såsom stat och så vidare utan sköter sig själv genom teorin om den 
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osynliga handen vilken kommer att göra att varan eller tjänsten tillfaller den som värderar 

den högst. Om varje marknad skulle fungera på det viset skulle maximal välfärd alltid 

erhållas. Dock är inte det alltid fallet, varor som inte har något pris eller äganderätter kan 

skapa problem med antingen över eller under konsumtion och då har marknaden 

misslyckats att allokera resurserna för att på bästa sätt maximera välfärden för alla 

aktörer (Hanley m.fl.). 

 

En kollektiv vara är något som alla kan utnyttja samtidigt och ingen kan exkluderas från. 

Följden av att alla kan utnyttja den samtidigt och att ingen kan stängas ute från den gör 

att det är besvärligt att beskriva äganderätter för den. Det finns problem, eller så kallade 

marknadsmisslyckanden när inte utbud och efterfrågan går jämt upp mot varandra då det 

inte förses tillräckliga mängder för miljön fördelaktiga åtgärder (Brännlund & Kriström 

1998). 

 

I det här fallet bildas skador på miljön genom utsläpp vid produktionen av elektricitet 

som det i för låg eller ingen mening betalas ett pris likvärdigt skadorna. Vid produktionen 

skall alltså alla aspekter räknas med i det pris som produkten har annars blir det alltid en 

negativ extern effekt av att någons vinst blir en annans förlust. När elektricitet produceras 

kommer företag att göra det till lägsta möjliga kostnad för att på så sätt göra högsta 

möjliga vinst. Produktionen kommer antagligen att innebära att vissa påverkningar 

kommer att ske på miljön, och om denna skada inte avspeglas i priset eller om inte 

producenten själv tar strikt ansvar för skadorna kommer en negativ extern effekt att 

uppstå i form av föroreningar (Brännlund & Kriström 1998).  

 

Vår miljö är något som kan nyttjas av oss alla och något som vi alla är beroende utav 

vilket gör den till en kollektiv vara till hög grad, dock finns restriktioner på grund av 

avstånd mellan olika regioner. Problemet med avstånd mellan regioner medför problem 

som gränsöverskridande föroreningar, bestående främst av koldioxid men även av andra 

gaser som t.ex. svavel (Hanley m.fl.). Eftersom olika regioner har olika reglementen för 

att förhindra utsläpp är varje aktör som vill utnyttja naturen beroende av de andra 

aktörernas utsläpp och deras vilja att ta ansvar för de utsläpp som uppkommer vid 
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produktionen, som i det här fallet är elektricitet för kyla. Annars misslyckas marknaden 

att uppnå jämvikt och därmed uppstår negativa externa effekter. 

 

3.2.3 Resursfördelning 

Naturen måste för att kunna mätas antas vara en vara som går att konsumera. Det är en 

insatsvara som krävs för att kunna föra samhället vidare och den räcker inte till för att 

fullständigt mätta våra behov som människor, vilket gör den till en knapp resurs som 

måste fördelas enligt bästa möjliga sätt för att maximera nyttan både idag och imorgon. 

Med resursfördelning menas med vilka mått som en ska vara utnyttjas och vilka som ska 

nyttja den för att den ska ge ett så positivt resultat som möjligt. Exempelvis kan man 

beräkna hur mycket föroreningar som kan vara effektivt innan det blir ineffektivt ur ett 

samhälleligt mått mätt. Det vill säga hur mycket man vinner på miljövådlig produktion 

innan det blir mer effektivt att rena de utsläpp som blir (Brännlund & Kriström 1998). 

 

Något som präglar frågan om allokering av resurser är den om alternativkostnader. 

Alternativkostnaden är värdet på det näst bästa sätt en resurs hade kunnat användas på 

(Perloff 2004). I figur 5.1 illustreras detta med antagandet att det finns två val i 

produktionen, antingen högre BNP eller högre miljökvalitet båda alternativen kan 

varieras fritt mellan varandra. Varje punkt på kurvan är möjliga kombinationer i 

produktionen där landet utnyttjar sina resurser fullt. Landet kan inte producera 

kombinationer utanför kurvans restriktioner och bör inte ha en produktionsnivå som 

befinner sig innanför kurvan eftersom då utnyttjas resurserna inte på effektivaste sätt. Om 

ett land till exempel befinner sig i punkt B och vill röra sig mot punkt A så kommer det 

att bli på bekostnad av miljökvaliteten i landet, det vill säga att alternativ kostnaden för 

att öka BNP är den förlust som blir i miljökvaliteten i landet. Det är dock jämvikten 

mellan de två olika alternativen som blir svår att avgöra eftersom båda är viktiga, BNP 

för att landet ska kunna överleva idag och miljökvalitet för att landet ska kunna överleva i 

framtiden (Brännlund & Kriström 1998).  
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Figur 3.1 Produktionsmöjlighetskurva för ett land där alternativkostnaden för högre 
miljökvalitet är högre BNP, samt alternativkostnaden för högre BNP är högre 
miljökvalitet. 
 

Problemet med resursfördelning gäller inte bara på nationell nivå utan även på ett 

internationellt plan då många föroreningar sprider sig i atmosfären, till exempel 

koldioxid. För att nå en jämn nivå måste faktumet att alla är beroende av varandra för att 

nå en jämn nivå tas på allvar. Utsläpp av koldioxid som sker i ett land kommer att drabba 

resten av världen då det bidrar till den ökade koncentrationen av koldioxid i atmosfären. 

Många menar att det är en omöjlig uppgift att på en global nivå få alla aktörer att inse det 

beroende förhållande de har till resten av aktörerna, då det inte finns några väl 

definierade äganderätter till kollektiva varor som atmosfären. Dock står en sak klart och 

det är att ett lands utsläpp påverkar inte endast det egna territoriets miljökvalitet utan 

även resten av världens länders miljökvalitet (Brännström & Kriström 1998).  

 

Det finns dock motsägelser till ovanstående teori om att alternativkostnaden till tillväxt är 

försämrad miljökvalitet. I ett lands utveckling till att industrialiseras finns oftast ett 

negativt samband mellan ekonomisk tillväxt och miljökvalitet, dock finns en teoretisk 

vändpunkt för denna trend. När ett land har uppnått en viss nivå av välfärd kommer 

efterfrågan på miljökvalitet att öka utan att skada den inhemska tillväxten. Detta sker när 
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ett land efter industrialiseringsfasen har stabiliserat ekonomin. Grossman och Krueger 

gjorde 1991 den första analysen av detta som visade på ett positivt samband mellan 

ekonomisk tillväxt och miljökvalitet med förankring i Kuznets (1955) teori om 

inkomstfördelning och tillväxttakt. Med hänseende på att ekonomisk tillväxt är möjlig 

samtidigt med ökad miljökvalitet finns möjligheten att skifta 

produktionsmöjlighetskurvan i figur 3.1. I figur 3.2 illustreras detta genom att 

restriktionskurvan skiftar ut vilket skapar möjligheten att antingen öka den ekonomiska 

tillväxten utan att påverka miljön eller vice versa, dock är det även möjligt med alla givna 

kombinationer av de båda (Grossman & Kreuger 1995). 

 

I figuren nedan illustreras hur ett land som kommit över den gräns i sin utvecklingsfas 

där det finns ett negativt samband mellan tillväxt och miljökvalitet kan göra sina val i 

produktionen. Landet kan exempelvis förbättra sin miljökvalitet utan att påverka 

tillväxten (produktionen skiftar från punkt A till punkt C) eller öka tillväxten utan att 

påverka miljökvaliteten (produktionen skiftar från punkt A till punkt B). 

 

 
Figur 3.2 Skift i produktionsmöjlighetskurvan för en ekonomi som kommit förbi den 
välfärdsnivå som gör det möjligt att välja mellan antingen högre tillväxt eller högre 
miljökvalitet utan att förlora något av de båda. 
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Kapitel 4 

METOD OCH DATA 
 

 

 

 

4.1 Introduktion 

Marknadsundersökningen är metoden som används här för att undersöka var snö kan 

kunna komma att användas för att minska elberoendet och därmed även minska de 

negativa externa effekter som blir vid produktionen av elektricitet. Undersökningen är 

utförd i samarbete med Snowpower AB för att på bästa sätt gynna båda parters mål med 

arbetet. Länderna som ingår i undersökningen är utvalda med hänseende för huruvida de 

kan vara intressanta för vidare analys och samarbete kring snökyla samt visa på ett 

representativt regionalt omdöme. 

 

4.1.1 Datainsamling 

Det första index som presenteras som det relativa elpriset justerat efter prisnivån är 

konstruerat efter Aftonbladets samt ECA Internationals prisnivåindex med Sverige som 

referensland. Det andra index som presenteras är elpriset i öre/kWh relativt mot 

månadslönenivå jämfört med Sverige. 

 

4.1.2 Urval 

Urvalet av länder kommer att göras genom en bedömning av deras egenskaper vad gäller 

klimat, där medeltemperatur och nederbörd ingår, elpriset i länderna analyseras dels i 

absoluta mått i SEK samt i relativa mått. De relativa måtten av elpriset avspeglar rådande 

prisnivå samt genomsnittlig lönenivå i de olika länderna där Sverige agerar referensland.  
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Ytterliga faktorer som har betydelse vid bedömningen är förväntad tillväxt, samt i senare 

djupare analys för de sex länder som visar på de bästa förutsättningarna kommer 

ytterligare mjuka faktorer som politisk system, allmän välfärd och stödsystem för 

miljöpolitiska åtgärder att tas i beaktelse. 

 

4.1.3 Bedömning 

De kvaliteter som kommer att värderas högst vid bedömningen om landet i fråga är en 

passande kandidat för att använda snökyla är genomsnittlig medeltemperatur under årets 

tre kallaste månader, genomsnittlig nederbörd under samma period, absolut elpris och 

relativa mått på elpriset. Medeltemperaturen kommer att bedömas som den viktigaste 

variabeln, eftersom temperaturen är det som avgör om det går att anskaffa snö till en 

anläggning. Efter medeltemperaturen bedöms elprisnivån i landet för att undersöka om 

det verkar troligt att kunna konkurrera med konventionella eldrivna kylmaskiner. 

Ytterligare kommer genomsnittlig nederbörd att vara av betydande inflytande i 

lämplighetsbedömningen av den anledningen att desto mer naturlig snö som finns att 

tillgå i den direkta närheten ju mindre snö behövs från konstgjorda källor samt krävs 

kortare transportsträckor för den naturliga snön.  
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Kapitel 5 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

 

 

 

5.1 Introduktion 

I detta kapitel presenteras resultaten från marknadsundersökningen. De utvalda länderna 

presenteras med sina kritiska egenskaper gällande medeltemperatur, nederbörd, elpris och 

tillväxt. Presentation av beräkningar av hur stor andel respektive lands elproduktion 

erhålls från fossila bränslen och med benämningen fossila bränslen menas olja, kol och 

gas.  

 

5.2 Marknadsundersökningen 

Marknadsundersökningens samlade resultat presenteras nedan i tabell 5.1 där tillväxten är 

beskriven i procentform av bruttonationalprodukten. Det absoluta elpriset är beskrivet i 

Svenska öre per kilowattimme, elpriset relativt lönenivå är beskrivet med Sverige som 

referensland och värderat i svenska öre per kilowattimme. Elpriset relativt rådande 

lönenivå i respektive land är beskrivet som index med Sverige som referensland med 

värde 1,00. Klimatvariablerna är beskriva med standardmått. Medeltemperatur är 

beskrivet för landets tre kallaste månader och skala Celsius. Nederbörd är i hela 

millimeter och gäller för den period som för landet är de tre kallaste månaderna. 
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Tabell 5.1 Samlade data för de utvalda länderna.  

Källa: Snowpower och Exportrådet(2,3,4,5,6), Wunderground(6), SCB(1,2,3,4), World Fact 
Book(1) 

 

Tabellen ovan ger en sammanfattning av ländernas olika kvaliteter. Tillväxten är 

förväntad ökning för 2007 i procent. Det absoluta elpriset samt det relativa priset justerat 

mot prisnivå är uttryckt i öre/kWh. Elpriset relativt lönenivå är ett mått där Sverige är 

referensland och beskriver priset på elektricitet relativt genomsnittlig lönenivå i 

jämförelse med Sverige. Genomsnittlig medeltemperatur och nederbörd är uttryckta 

grader Celsius respektive millimeter, mätta före respektive områdes tre kallaste månader. 

 

5.2 Länderna 

Nedan följer presentation och analys av de elva länder som ingick i undersökningen. 

Flertalet länder visar på mycket höga andelar fossila bränslen i elproduktionen vilket 

högst troligt innebär att de negativa externa effekter som bildas har goda förutsättningar 

att reduceras. I synnerhet har länderna i Östeuropa betydligt högre andel fossila bränslen i 

produktionen av elektricitet. De skandinaviska länderna med särskiljt hänseende på 

Norge har relativt låga andelar fossila bränslen i elproduktionen, vilket till stor grad 

förklaras av den naturliga tillgången på vattenkraft. I Nordamerika dominerar kärnkraften 

 Tillväxt(1) Elpris 
absolut(2) 

Elpris 
relativt 
prisnivå(3) 

Elprisindex 
relativt 
lönenivå(4) 

Medeltemp, 
celsius(5) 

Nederbörd , 
mm(6) 

Sverige 3,4 55,2 55,2 1,00 -10,6 108 
Finland 2,0 53,5 48,6 0,98 -12,9 84 
Norge 3,2 61,2 41,4 1,05 -3,4 120 
Tjeckien 5,5 76,2 105,9 4,93 -2,1 71 
Slovakien 7,5 82,7 135,5 6,46 -2,2 98 
Ryssland 6,0 32,7 29,2 5,18 -7,8 135 
Ukraina 6,5 31,0 36,5 8,41 -3,5 140 
Polen 6,5 63,8 88,6 6,51 -2,7 72 
Rumänien 6,6 75,3 104,6 10,95 -4,0 137 
Kanada 2,0 32,1 33,1 1,03 -10,0 213 
USA 2,1 75,0 80,6 1,47 -6,2 215 



23 

som försörjningsresurs för elektricitet, dock är en stor andel av elproduktionen baserad på 

fossila bränslen.  

 

5.2.1 Sverige 

Sverige har med sitt fördelaktiga klimat samt med hänseende på snökylanläggningen i 

Sundsvall visat sig vara en ytterst lämplig kandidat för att i framtiden fortsätta att 

använda snökyla i större skala.  

 

Årets första kvartal har i området i Luleå en gynnsam medeltemperatur på runt minus tio 

grader och har under samma period en genomsnittlig nederbörd i januari på 46 mm och 

under februari och mars respektive 30 mm vardera, eller cirka 110 mm under första 

kvartalet (Snowpower). Elpriserna i Sverige för industrin är med absoluta mått 55,20 

öre/kWh (Eurostat). Användningen av fossila bränslen som används i Sverige under 2004 

för att skapa elektricitet uppgick till 5213 GWh. Vilket är en relativt liten del, 3,4 % av 

den totala elproduktionen i Sverige i jämförelse med andra länder (IEA). 

 

5.2.2 Finland 

Finland med staden Uleåborg som område för undersökning är väldigt likt Sverige både 

gällande klimat och för elpris. Den stora fördelen med Finland är klimatet. Det som 

möjligen kan ses som en nackdel är att precis som i Sverige finns kraftiga 

subventionssystem för industrin i landet vilket kan göra det svårt att göra snökyla till en 

ekonomiskt konkurrenssvag aktör i jämförelse med konventionell elkyla. Elpriset för 

industrin i Finland är 53,5 öre/kWh (Eurostat).Användningen av fossila bränslen som 

används i Finland under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 36927 GWh. Vilket är 

en relativt stor del, 43,0 % av den totala elproduktionen i Finland i jämförelse med andra 

länder i Skandinavien (IEA). Den stora andelen fossila bränslen i elproduktionen innebär 

högst troligt att många negativa externa effekter skapas på grund av höga 

koldioxidutsläpp. 
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Finland, liksom Sverige har i de norra delarna av landet klimatförutsättningar som är 

generösa. Den finska stad som undersöks är Uleåborg av den anledning att det är en 

relativt stor stad som har god tillväxt och gör satsningar i för framtiden hållbar utveckling 

(www.oulo.fi). De tre första månaderna i Uleåborg har en medeltemperatur runt tio 

minusgrader och har en total nederbörd under första kvartalet på cirka 75 mm 

(Snowpower AB).  

 

5.2.3 Norge 

Norge har i och med närheten till golfströmmen ett varmare klimat än resten av 

Skandinavien. Området som uppmärksammas här är Oslo, som under januari till och med 

mars en medeltemperatur som ligger mellan tre till fyra minusgrader. Nederbörden i 

Osloområdet har en total nederbörd under dessa tre månader av cirka 120 mm. 

(Snowpower). Eftersom medeltemperaturen ligger under noll grader så antas att det mesta 

av nederbörden kommer som snö. Användningen av fossila bränslen som används i 

Norge under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 483 GWh. Vilket är en relativt 

liten del, 0,4 % av den totala elproduktionen i landet i jämförelse med andra länder (IEA). 

Den låga andelen fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att få låga halter 

av koldioxid når miljön vid produktionen av elektricitet. 

 

Elpriset i Norge är precis som i Sverige för industrin ganska lågt och verkar inte skilja sig 

nämnvärt heller i relativa mått mot prisnivå eller månadslönenivå jämfört med Sverige 

(SSB Norge). 

 

5.2.4 Rumänien 

Rumäniens huvudstad Bukarest har en medeltemperatur under de tre kallaste månaderna 

december till och med februari en medeltemperatur mellan noll och minus tre grader och 

en total nederbörd under dessa tre månader på cirka 120 mm (www.wunderground.com).  

Med sin goda nederbörd bör det kunna falla goda mängder snö i Bukarest om 

medeltemperaturen håller sig under noll samtidigt med tillräckligt långa perioder med 

nederbörd. Användningen av fossila bränslen som används i Rumänien under 2004 för att 

http://www.oulo.fi
http://www.wunderground.com
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skapa elektricitet uppgick till 34434 GWh. Vilket är en mycket stor del, 60,1 % av den 

totala elproduktionen i Rumänien i jämförelse med andra länder (IEA). Den stora andelen 

fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att många negativa externa effekter 

skapas på grund av höga koldioxidutsläpp. 

 

 Fördelen med Rumänien är det höga elpriset vilket skulle innebära för en metod som 

snökyla vilken inte är särskilt energikrävande att kostnaden för elektricitet skulle kunna 

reduceras. Även Rumäniens höga tillväxttakt är ett positivt tecken då man kan anta att 

mycket nytt kapital kommer in i landet. Nackdelen är den att medeltemperaturen i 

Bukarest ej är övertygande. 

 

5.2.5 Slovakien 

Elpriset för industrin i Slovakien är 82,7 öre/kWh (Eurostat) vilket ger en god potential 

att kunna reducera elberoendet i landet genom att använda snökyla. Nackdelen är liksom i 

Rumänien att det i Kosice ej är en medeltemperatur som ligger så långt under noll grader 

Området i Slovakien som undersöks är staden Kosice som är landets näst största stad. 

Medeltemperaturen i Kosice är under årets första kvartal drygt två minusgrader. Den 

nederbörd som faller under perioden uppgår till cirka 100 mm 

(www.wunderground.com). Användningen av fossila bränslen som används i Slovakien 

under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 9259 GWh. Vilket är en betydande del, 

30,3 % av den totala elproduktionen i landet i jämförelse med andra länder (IEA). Den 

stora andelen fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att många negativa 

externa effekter skapas på grund av höga koldioxidutsläpp. 

 

5.2.6 Polen 

Polen är väldigt likt Rumänien och Slovakien vad gäller klimatet med relativt ljumna 

vintrar. Landet är dock ett positivt utgångsläge vad gäller prisbilden av elektricitet då 

elenergi är en förhållandevis dyr vara i jämförelse med Sverige. Området i Polen som 

undersöks är huvudstaden Warszawa. Medeltemperaturen i Warszawa är under årets 

första kvartal knappt tre minusgrader. Den nederbörd som faller under perioden uppgår 

http://www.wunderground.com
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till cirka 70 mm. (Snowpower). Användningen av fossila bränslen som används i Polen 

under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 149 145 GWh. Polens elproduktion 

består till högsta grad av koldrivna kraftverk och delen av elproduktionen av fossila 

bränslen i landet var det året 96,7 % (IEA). Den stora andelen fossila bränslen i 

elproduktionen innebär högst troligt att många negativa externa effekter skapas på grund 

av höga koldioxidutsläpp. 

 

5.2.7 Ryssland 

Området i Ryssland som undersöks är huvudstaden Moskva. Landet har potentiellt goda 

förutsättningar till att använda snökyla med sitt fördelaktiga klimat och det faktum att el 

är förhållandevis mycket dyrare i Ryssland än i Sverige. Medeltemperaturen i Moskva är 

under årets tre kallaste månader, december till och med februari varierande mellan sju 

och åtta minusgrader. Medeltemperaturen är dock under noll även i november och mars 

månad vilket betyder att möjligheten för att anskaffandet av snö troligtvis blir relativt 

säker. Den nederbörd som faller under perioden, december till februari, uppgår till cirka 

135 mm (www.wunderground.com). Användningen av fossila bränslen som används i 

Ryssland under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 607 157 GWh. Vilket är en 

mycket stor del, 65,2 % av den totala elproduktionen i landet i jämförelse med andra 

länder (IEA). Den stora andelen fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att 

många negativa externa effekter skapas på grund av höga koldioxidutsläpp. 

 

5.2.8 Kanada 

Elpriset I Kanada var under 2006 i genomsnitt 32,1öre/kWh för industrin som innefattar 

kunder användare med en förbrukning av 250 000kWh eller spenderar 2000 CAD eller 

mer på elenergi (IESO). Landet är som sin granne i söder mycket beroende av 

komfortkyla under sommarmånaderna och har ett klimat under vintern som är väl 

anpassat för att kunna samla in den snö som krävs. Nackdelen med Kanada är den att 

elpriset är väldigt lågt och kan vara svårt att konkurrera mot. 

 

http://www.wunderground.com
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Två områden i Kanada är intressanta för undersökning, först Montreal i delstaten Quebec 

och sedan Sudbury i delstaten Ontario. Montreal har under första kvartalet en 

medeltemperatur på cirka åtta minusgrader. Den totala nederbörden under samma period 

är totalt drygt 250 mm. Sudbury har under första kvartalet en medeltemperatur på nästan 

tolv minusgrader. Den nederbörd som totalt faller under perioden uppgår till cirka 170 

mm (Snowpower AB).Användningen av fossila bränslen som används i Kanada under 

2004 för att skapa elektricitet uppgick till 156 945 GWh. Vilket är en betydande del, 26,2 

% av den totala elproduktionen i Kanada (IEA). Den stora andelen fossila bränslen i 

elproduktionen innebär högst troligt att många negativa externa effekter skapas på grund 

av höga koldioxidutsläpp. 

 

5.2.9 USA 

De områden som kommer att undersökas i USA är de nordöstra delstaterna, Maine, New 

Hampshire, Vermont och New York. USA är allmänt känt att vara Jordens energislukare 

och luftkonditioneringens hemstad vilket skulle göra landet till en av teknikens stora 

potentiella användare för att minska sitt beroende av elenergi. Priset för el i de fyra 

delstater som undersökts är förhållandevis högt i jämförelse med Sverige vilket gör USA 

vilket innebär att snökyla skulle kunna konkurrera med konventionell elkyla. Maine med 

huvudstaden Augusta har en medeltemperatur under årets första kvartal på nästan åtta 

minusgrader. Den totala nederbörden i området är under perioden på 185 mm. Elpriset 

för industrin är 88,3 öre/kWh och för kommersiell verksamhet 109,3 öre/kWh 

(Snowpower). New Hampshire med huvudstaden Concorde har en medeltemperatur 

under årets första kvartal på nästan fem minusgrader. Den totala nederbörden i området är 

under perioden på cirka 220 mm. Elpriset för industrin är 84,5 öre/kWh och för 

kommersiell verksamhet 88,4 öre/kWh (Snowpower). Vermont med huvudstaden 

Montpellier har en medeltemperatur under årets första kvartal på nästan sex minusgrader. 

Den totala nederbörden i området är under perioden på cirka 240 mm. Elpriset för 

industrin är 59,6 öre/kWh och för kommersiell verksamhet 80,8 öre/kWh (Snowpower). 

Användningen av fossila bränslen som används i USA under 2004 för att skapa 

elektricitet uppgick till 2 961 134 GWh. Vilket är en mycket stor del, 70,9 % av den 
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totala elproduktionen i USA i jämförelse med andra länder (IEA). Den stora andelen 

fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att många negativa externa effekter 

skapas på grund av höga koldioxidutsläpp.  

 

5.2.10 Ukraina 

Ukraina med huvudstaden Kiev har en genomsnittlig temperatur under månaderna 

december till och med februari mellan två och fem minusgrader. Nederbörden som faller 

under samma period uppgår till nästan 140 mm. Elpriset i Ukraina är 31,0 öre/kWh 

(Snowpower). Ukraina visar medeltemperaturer som mycket väl kan visa sig passande 

och med stora mängder naturlig nederbörd är det inte otroligt att stora delar av 

nederbörden faller som snö.Användningen av fossila bränslen som används i Ukraina 

under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 83222 GWh. Vilket är en betydande del, 

45,7 % av den totala elproduktionen i Ukraina i jämförelse med andra länder (IEA). Den 

stora andelen fossila bränslen i elproduktionen innebär högst troligt att många negativa 

externa effekter skapas på grund av höga koldioxidutsläpp. 

 

5.2.11 Tjeckien 

Det område som undersöks i Tjeckien är landets huvudstad, Prag. De tre kallaste 

månaderna är december till februari då medeltemperaturen varierar mellan en och tre 

minusgrader. Den totala nederbörden i Prag under december till och med januari är cirka 

70 mm (www.wunderground.com). Elpriset i Tjeckien är 76,2 öre/kWh vilket är högre än 

i Sverige vilket är fördelaktigt (Snowpower). Nackdelen med Tjeckien är att 

medeltemperaturen möjligen är för låg för att säkra tillgången på snö.Användningen av 

fossila bränslen som används i Tjeckien under 2004 för att skapa elektricitet uppgick till 

54696 GWh. Vilket är en relativt stor del, 64,9 % av den totala elproduktionen i Tjeckien 

i jämförelse med andra länder (IEA). Den stora andelen fossila bränslen i elproduktionen 

innebär högst troligt att många negativa externa effekter skapas på grund av höga 

koldioxidutsläpp. 

 

http://www.wunderground.com
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Kapitel 6 

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
 

 

 

 

Snökyla är en teknik som verkar kunna ha en positiv framtid. Med en teknik som i 

jämförelse med andra har så pass låga nivåer av miljöpåverkan i ett samhälle som mer 

och mer riktar sig mot metoder och synsätt för att effektivare kunna använda befintliga 

samt förnyelsebara resurser effektivare, finns begränsningen troligtvis enbart i att sprida 

information om vad som går att vinna på att ersätta eldrivna kylmaskiner med kyla från 

snö. Eftersom det idag finns ett beroende av kyla som hela tiden växer så finns det en 

marknad utanför den marknad för eldrivna maskiner när nya aktörer hela tiden dyker upp. 

 

Det marknadsmisslyckande som uppsatsen belyser är det att det produceras för mycket 

icke miljövänlig el och att det finns sätt att reducera det resursslöseri. Genom att använda 

sig av tekniken med snökyla finns möjligheten att minska elberoendet för komfortkyla 

och processkyla under sommarmånaderna istället för att skapa kyla med hjälp av 

energikrävande eldrivna kylmaskiner som skapar negativa externa effekter. Som i 

exemplet med Sundsvalls sjukhus har byggnaden kunnat skära ner nästan all kyleffekt 

skapad av elektricitet och mycket kraftigt reducerat koldioxidutsläppen. Genom att göra 

det har de reducerat de externa effekterna av skapandet av komfortkyla. 

 

För att snökyla ska fungera så krävs det att antingen tillgången av naturlig snö finns att 

tillgå eller att det på konstgjord väg går att tillverka snö. Visserligen kräver det 

elektricitet vid tillverkningen av snö som inte alltid är producerad på ett för miljön 

fördelaktigt tillvägagångssätt. Dock är den elenergi som går åt vid konstgjord tillverkning 

av snö är lägre än den elenergi som går åt vid tillverkningen av kyla som erhålls med 

hjälp av traditionella kylmaskiner, eftersom antalet kWh kyleffekt som erhålls av att 
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skapa snö med hjälp av snökanoner är högre än det antal kWh kyleffekt som erhålls av 

eldrivna kylmaskiner.  

 

Miljöeffekterna av att bygga en snökylanläggning verkar vara mycket positiva. Eftersom 

man kan reducera de föroreningar som finns i naturlig snö blir effekten inte bara att 

föroreningarna stagnerar, de kan även tas ur ekosystemet för att tas om hand på ett 

korrekt sätt då smältvattnet renas istället för att läcka ut i mark och vattendrag. Metoden 

är dock inte helt utsläppsbefriad, det finns fortfarande utsläpp från maskiner såsom 

traktorer och liknande men om de skulle drivas av olika former av biobränsle kan 

utsläppen ytterligare reduceras.   

 

För att återkoppla till produktionsmöjlighetskurvan och hur ett land kan allokera sina 

resurser för att på olika sätt producera så kan vi se att många av länderna i 

marknadsundersökningen använder mycket fossila bränslen i sin produktion av 

elektricitet. Frågan är hur det skulle påverka ländernas tillväxttakt om en del av de fossila 

bränslen som används i elproduktionen skulle ersättas med förnyelsebara substitut 

tillexempel träpellets eller annat biobränsle. I dagsläget verkar det som att speciellt 

Östeuropa och USA som är de som använder högst andel av fossila bränslen i 

elproduktionen, vilket därmed gör dessa till direkta intressenter för en reducering av 

externaliteter skapade av förbränningen av fossila bränslen vid produktionen av 

elektricitet. 

 

De länder som har bäst förutsättningar för att använda sig av snökyla är en svår fråga då 

flera av länderna visar olika kvaliteter på olika områden. De länder som ligger i 

Östeuropa visar i samtliga fall på relativt höga elpriser i förhållande till svenska mått 

vilket antyder att det troligtvis är fördelaktigt att bygga anläggningar i dessa länder. 

Nackdelen med Östeuropa kan förutom för Ryssland att klimatet är för varmt för att man 

ska kunna erhålla snö på naturlig väg och måste använda sig av eldrivna snökanoner och 

då finns problemet om metoden kan konkurrera med konventionell kylning. 
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I Kanada och USA är energiberoendet enormt och kan därmed vara potentiellt stora 

användare av tekniken i framtiden. En implementering av snökyla i Kanada kan dock 

vara svår med hänseende till landets mycket låga elpriser vilka skulle vara svåra att 

konkurrera med. I USA finns potential att konkurrera då priset för el verkar vara 

förhållandevis högt i motsvarighet till kostnaden för snökyla samt att klimatet i de fyra 

delstater som undersökts visat sig vara fördelaktigt. 

 

Skandinavien, eller med andra ord Sverige, Finland och Norge är väldigt lika vad gäller 

prisnivå på elektricitet. Dock har Norge ett tveksamt klimat som kan vara för varmt för 

att kunna bygga tillräckliga lager med snö i intressanta områden. Sverige och Finland kan 

däremot vara potentiellt stora användare i framtiden i ländernas norra regioner där 

klimatet är väl anpassat för användningen av snökyla. Finland har med en hög andel 

fossila bränslen i elproduktionen goda förutsättningar att minska negativ miljöpåverkan 

genom att nyttja snökyletekniken. Sverige och Norge har visserligen väldigt låga andelar 

fossila bränslen i elproduktionen på grund av den höga andelen vattenkraft vilket 

möjligtvis kan begränsa utnyttjandet av snökyla. 

 

Min uppfattning är att de mest passande kandidaterna för att inom snar framtid utveckla 

anläggningar för snökyla är främst Ryssland med hänseende på deras fördelaktiga klimat 

i samverkan med deras höga andel fossila bränslen, snabba tillväxttakt och höga relativa 

elpriser. De bör kunna göra stora samhällsekonomiska och företagsekonomiska vinster på 

att bygga anläggningar vid nya kontors och industribyggnader. Ytterligare starka 

kandidater är USA och Kanada vilka båda har enorma energibehov för komfortkyla vilka 

skulle kunna underlättas vid byggandet av snökylanläggningar. Förutom att USA skulle 

kunna göra ekonomiska vinster finns möjligheten att minska sin stora negativa inverkan 

på klimatet och drastiskt minska sina utsläpp av koldioxid. Då både USA och Kanada har 

fördelaktigt klimat finns den viktigaste egenskapen för att kunna utnyttja tekniken, dock 

kan Kanada med sitt låga elpris bli svårt att göra en anläggning lönsam i på grund av sitt 

låga elpris. Ytterligare anser jag att det i Norden finns goda förutsättningar att bygga 

ytterligare anläggningar med tanke på det gynnsamma klimatet, främst i de norra delarna. 
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Med tanke på flertalet av undersökningens länder mycket stora användning av fossila 

bränslen i elproduktionen måste vi inse att den utveckling som för vårat samhälle framåt 

skadar naturen kraftigt. Även i länder som har kommit mycket långt i utvecklingen, till 

och med länder som räknas till de mest industriellt utvecklade har en industri som drivs 

till stor del med fossila bränslen. Det är en trend som måste vändas och de länder som har 

råd och möjlighet måste visa att möjligheten finns att sänka sin negativa påverkan på 

miljön genom att substituera in förnyelsebara energiresurser i elproduktionen. I 

undersökningen så visade Norge och Sverige på de lägsta andelarna av fossila bränslen i 

elproduktionen mycket på grund av möjligheten att utnyttja vattenkraft i elproduktionen. 

Även de länder som inte har tillgång till en gynnsam hydrologisk kraftkälla har 

säkerligen en möjlighet att använda andra resurser i produktionen för att på ett bättre sätt 

bidra till hållbar utveckling. 

 

Den här uppsatsen är relevant för nuvarande och framtida forskning på grund att det inte 

finns någon undersökning som utförts på samma sätt då de undersökningar som finns 

idag koncentreras kring hur resultatet har varit på Sundsvalls sjukhus eller hur resultat 

skulle kunna se ut i begränsade regionala områden i Sverige. Det som skiljer denna 

uppsats mot tidigare forskning är att den öppnar för vidare analys över hur tekniken 

skulle kunna användas utanför Sverige. För vidare studier rekommenderas att undersöka 

vidare hur de samhälleliga effekterna förändras vid utnyttjandet av snökyla och hur 

utbyggnad av elproduktion i utvecklingsländer kan styras mot teknik som stödjer hållbar 

utveckling och förnyelsebara insatsvaror istället för att bygga nya kraftverk för 

förbränning av fossila bränslen. Även att studera effekten om hur befintliga kraftverk 

skulle kunna substituera fossila bränslen mot förnyelsebara resurser eller alternativa 

användningsområden vid nedläggning av kraftverk för fossila bränslen.  
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