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Abstract 

This study deals with the technical and economic feasibility of replacing the nuclear power 

plant reactor Ringhals 3 with a biofuel power plant. A technical investigation has been 

executed to determine which of the systems and components that could be reused and which 

ones would need to be replaced. The investment costs of the reconstruction have also been 

estimated. The cost of the electricity production has been calculated as well as the emissions 

of the new biofuel power plant. Based on the established rate of return, the lowest average 

spot price of electricity that makes the investment profitable has been calculated. Finally, an 

analysis has been made of how the spot price of electricity would be affected by the 

replacement of Ringhals 3. 

The total investment cost for the reconstruction has been estimated to 17.6 billion SEK and 

the annual production cost of electricity has been estimated at 5,857,033,333 SEK. The lowest 

spot price of electricity that would meet the specific rate of return (discount rate of 6% and 

repayment period of 15 years) amounts to 675 SEK/MWh. The emissions for each MWh of 

electricity that is produced is estimated at 25 kg of CO2, 553 g of NO2, 67.5 g of SO2 and 2.5 

g of dust particles. The average spot price for electricity would, based upon empirical data for 

the past two years, see an increase of 54%. 

The results of the study clearly shows that the production cost of electricity for the new 

biofuel power plant would have been too high for the investment to prove profitable. An 

examination of ways to produce electricity and heat in a cogeneration plant could provide a 

better outcome. 
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Sammanfattning 

 

I studien behandlas de tekniska och ekonomiska möjligheterna i att ersätta Ringhals 3 med ett 

biobränslekraftverk. En teknisk utredning har utförts över vilka system och komponenter som 

skulle kunna återanvändas respektive vilka som skulle behöva ersättas. 

Investeringskostnaderna för ombyggnationen har därefter kunnat uppskattas. Den årliga 

kostnaden för produktion av el har beräknats liksom vilka utsläpp biobränslekraftverket skulle 

ge upphov till. Utifrån uppställda avkastningskrav har det lägsta medelspotpris på 

elmarknaden som gör investeringen lönsam kunnat beräknas. Slutligen har en analys utförts 

av hur spotpriset på elmarknaden skulle påverkas om biobränslekraftverket ersatte 

produktionsbortfallet av el från Ringhals 3. 

Den totala investeringskostnaden har i studien beräknats till 17,6 miljarder kr och den årliga 

produktionskostnaden för elen har kunnat uppskattas till ca 5,9 miljarder kr. Det lägsta 

spotpriset på elmarknaden som skulle uppfylla de bestämda avkastningskraven (kalkylränta 6 

% och återbetalningstid 15 år) uppgår till 675 kr/MWh. Emissionerna för varje producerad 

MWh el beräknas i studien till 25 kg CO2, 553 g NO2, 67,5 g SO2 och 2,5 g stoft. 

Medelspotpriset på elmarknaden skulle med utgångspunkt i empirisk data för de senaste två 

åren höjas med 54 %. 

Resultaten i studien visar tydligt att produktionskostnaderna av el för det nya 

biobränslekraftverket hade blivit för höga för att investeringen skulle kunna visa lönsamhet. 

En utredning av möjligheterna för produktion av både el och fjärrvärme i ett kraftvärmeverk 

skulle kunna ge ett bättre utfall.  
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1 Nomenklatur 

 

Förkortning/Beteckning Enhet   Betydelse 

CFB     Circulating fluidized bed  

BFB     Bubbling fluidized bed  

BRA    Bio, retur, och avfall  

SO2    Svaveldioxid    

NO2    Kvävedioxid   

CO2    Koldioxid  

g    Gram   

W    Watt 

Wh    Wattimmar 

T    Tera (1012) 

M    Mega (106) 

k  år  Återbetalningstid 

r  %  Kalkylränta 

G  kronor  Grundinvestering 

GROT    Grenar och toppar 

CHP    Kraftvärmeverk 

IAEA    International Atomic Agency 

NEI    Nuclear Energy Institute 

SKB    Svensk Kärnbränslehantering 

R    Reaktor 

Å    Ånggenerator 

HT    Högtrycksturbin 

LT    Lågtrycksturbin 

MÖH    Mellanöverhettare 

K    Kondensor 

EG    Elgenerator 
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2 Inledning 

 

2.1 Introduktion 

Kärnkraftfrågan har länge varit laddad och efter folkomröstningen 1980 beslutades det att 

kärnkraften skulle avvecklas i Sverige. Detta beslut upphävdes dock av den sittande 

regeringen den 17:e juni 2010. Numera får gamla reaktorer ersättas med nya men beslutet 

innebär att det samtidigt inte får finnas fler än tio i drift. 

Ringhals 3 är en av fyra kärnreaktorer i Ringhals kärnkraftverk. Reaktorn började producera 

elektricitet 1980 och tillsammans står de fyra reaktorerna i Ringhals för ca en femtedel av 

Sveriges totala elproduktion. Även om kärnkraften inte i dagsläget står under ett politiskt 

beslut om avveckling kommer dagens aktiva reaktorer en dag att vara föråldrade och deras 

elproduktion kommer behöva ersättas av nya kraftverk. 

 

2.2 Syfte 

Studien syftar till att undersöka de tekniska och ekonomiska möjligheterna i att ersätta 

reaktorn Ringhals 3 med ett biobränslekraftverk. 

 

2.3 Mål och problemformulering 

 

För att skapa en bred och nyanserad bild av problemet har totalt fem delmål formulerats. 

Delmålen är följande: 

 

 Att utreda hur Rinhals 3 skulle kunna omkonstrueras till ett biobränslekraftverk samt 

vad vilka direkta kostnader detta skulle medföra 

 

 Att utifrån valt biobränsle och övriga produktionskostnader beräkna den årliga 

produktionskostnaden av el för biobränslekraftverket 

 

 Att utifrån resultaten från ovanstående punkter och bestämda avkastningskrav 

uppskatta det lägsta medelspotpriset på el som gör investeringen lönsam 

 

 Att uppskatta de direkta utsläppen från det nya biobränslekraftverkets elproduktion  

 

 Att analysera hur spotpriset på el skulle påverkas om projektet genomfördes 
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3 Litteraturgranskning 

 

3.1 Kärnkraft 

 

3.1.1 Kärnkraften i Sverige fram till idag 

Sveriges första reaktor för el- och fjärrvärmeproduktion, Ågesta, driftsattes 1963 och skulle 

under tio år framöver förse Farsta med fjärrvärme. År 1972 sattes Sveriges första 

kommersiella kärnkraftreaktor, Oskarshamn 1, i drift och för första gången kunde Sverige 

förses med storskalig kärnkraftsproducerad elektricitet. Under den närmaste tiden skedde en 

stor satsning på kärnkraften i Sverige och fram till 1985 startades fler reaktorer för 

kommersiell elproduktion (Vattenfall, 2012a). 

Som en följd av Harrisburgolyckan i USA 1979 ägde en folkomröstning rum 1980 rörande 

framtiden av kärnkraften i Sverige. Folkomröstningen resulterade i beslutet om att kärnkraften 

i landet skulle avvecklas till år 2010. De anläggningar vilka påbörjats fick dock tillstånd att 

färdigställas. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 följdes av en ny våg av debatterande kring 

kärnkraftens vara eller icke vara i Sverige och regeringen gav löften om en avveckling i förtid 

av två reaktorer (Vattenfall, 2012a). 

1997 drogs nya energipolitiska riktlinjer fram. Bland annat upphävdes beslutet om att 

kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010 och att de två reaktorerna i Barsebäck skulle tas ur 

drift. En ny lagstiftning möjliggjorde det även för regeringen att fatta besluta om tidpunkten 

för nedstängningen av en reaktor. Två år senare stängdes Barsebäck 1 och fem år efter det 

kom beslutet om att stänga Barsebäck 2 (Vattenfall, 2012a). 

Under 2000-talet har kärnkraftsdebatten svängt och en majoritet av Sveriges befolkning är 

positivt inställd till kärnkraften. Sveriges elkonsumtion är 50 % större än vid tidpunkten för 

omröstningen 1980. Till största delen har el producerad från kärnkraft och vattenkraft ersatt 

den energi vilken tidigare utvanns ur olja (Vattenfall, 2012a). 

Den 17 juni 2010 fattade den sittande regeringen ett nytt beslut om energipolitiken och 

kärnkraften som möjliggör nybyggnation av kärnkraftsanläggningar. Beslutet innebär att 

gamla reaktorer kan ersättas med nya men att det samtidigt inte får finnas fler än tio reaktorer 

i drift (Regeringen, 2011). 

 

3.1.2 Statistik 

3.1.2.1 Kärnkraft i Sverige och omvärlden 

År 2012 har Sverige tio reaktorer i drift och, med Ågesta borträknat, två som är permanent 

nedstängda. År 2010 var den totala elproduktionen för Sverige 144,5 TWh varav 55,1 TWh, 

motsvararande drygt 38 %, producerades från kärnkraft (IAEA PRIS, 2012a). En ökning med 

två procentenheter jämfört med föregående år. Sett över ett längre perspektiv så har 
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kärnkraftens andel i elproduktionen minskat från att tidigare ha svarat mot 40-50 % sedan 

Oskarshamn 3 driftsattes 1985 (Kåberger, 2010). Tabellen nedan ger en överblick av samtliga 

reaktorer som är eller har varit verksamma i Sverige. Den äldsta reaktorn i drift är 

Oskarshamn 1 som anslöts till elnätet 1971. Ringhals 3 anslöts till elnätet först 1980. 

Reaktorn med störst kapacitet är Forsmark 3 med en elektrisk effekt av 1212 MW. Forsmark 

och Oskarshamn har kokvattenreaktorer medan Ringhals har en kok- och tre 

tryckvattenreaktorer. 

 

 

   Tabell 1: Samtliga kärnreaktorer i Sverige februari 2012. Källa: IAEA PRIS, 2012a 

 

I februari 2012 fanns det 437 reaktorer i världen som var i drift (IAEA PRIS, 2012b). År 2008 

var andelen el producerad från kärnkraft 14,2 % av världens totala elproduktion vilket kan 

jämföras med åren mellan 1986-2006 då den hade ett stabilt värde av 16-17 %. Diagrammet 

nedan illustrerar hur många reaktorer som är i drift per land. Sverige hamnar på plats elva och 

är det land i världen som har störst andel kärnkraftsproducerad el per capita (Kåberger, 2010). 
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Asien är den världsdel där majoriteten konstrueras och Kina den nation i världen som bygger 

överlägset flest (26 stycken varav två i Taiwan). Ryssland och Indien är två andra länder där 

det sker en satsning. I västra Europa är endast två reaktorer under konstruktion, en i Frankrike 

och en i Finland. I USA konstrueras för tillfället en reaktor (IAEA PRIS, 2012c). I figur 2 på 

nästa sida framgår hur världsfördelningen ser ut. 

 

Figur 1: Diagram över antalet reaktorer per land. Källa: IAEA PRIS, 2012b 
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3.1.3 Produktionskostnader och övriga kostnader 

Produktionskostnader innefattar bränslekostnader samt kostnader för drift och underhåll.  

Bränslekostnader är de kostnader som associeras med förbränningen av kärnbränsle som 

uppstår vid driften av kärnkraftverket. Bränslekostnaderna innefattar kostnad av råvara för 

bränsle (kommersiellt används idag uteslutande uran), omvandling, anrikning, lagring, frakt 

och tillverkning av bränslestavar borträknat potentiellt restvärde (NEI, 2012). Enligt NEI 

uppgår kostnaderna för bränsle till 30 % av de totala produktionskostnaderna vilket kan 

jämföras med olje-, gas- och kolkraftverk där andelen är 80 %. För en kok- eller 

tryckvattenreaktor på 1000 MW är den approximativa kostnaden av utbyte av bränsle i ett 

amerikanskt kärnkraftverk baserat på en 18 månaders ersättningscykel (ersättning av en 

tredjedel av kärnan) 40 miljoner USD. Den genomsnittliga bränslekostnaden uppgick där 

under 2010 till 0,0065 USD/kWh (ca 3-4 öre/kWh) (NEI, 2012). 

Drift och underhållskostnaderna är de kostnader som kopplas till drift, underhåll, 

administration och support för kärnkraftverket. Inkluderat är kostnader för arbetskraft, 

material, licensavgifter etc. Medelvärdet av dessa kostnader uppgick för ett amerikanskt 

kärnkraftverk 2009 till 0,0149 USD/kWh (NEI, 2012). 

Förutom produktionskostnader tillkommer en rad övriga kostnader som måste medtas i 

kalkylen. En av dessa kostnader för svenska kärnkraftsbolag är den som betalas in till 

kärnavfallsfonden. Detta är en avgift som är individuellt anpassad för varje kärnkraftverk som 

2007 hade ett vägt genomsnitt av ca 0,7 öre/kWh. Avgiften är menad att täcka hanteringen av 

det framtida kärnavfallet samt avvecklingen av anläggningen. Det tillkommer även en avgift 

på 0,3 öre/kWh för avbetalning av Studsviks uträttade arbete. Kärnkraftföretagen är dessutom 

Figur 2: Antal reaktorer under konstruktion i världen 2012. Källa: IAEA PRIS, 2012c 
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skyldiga att betala en effektskatt och en fastighetsskatt på 0,5 % (Kåberger, 2010). 

Kapitalkostnaderna är beroende av hur stor andel av verksamheten som finansieras med lån. 

I januari 2008 trädde en ny lag i kraft som betyder att kärnkraftsföretagen kan krävas betala 

en riskavgift till staten. Rätten att ta ut denna avgift grundar sig i att staten ska ha möjlighet att 

försäkra sig mot risken att kärnkraftsföretagen ställer in sina betalningar för kärnavfallets 

slutförvaring. Nämnas måste även att kärnkraftsföretagen numera är obegränsat 

skadeståndskyldiga vid eventuella olyckor vilket innebär att samtliga tillgångar kan tas i 

beslag vid behov (Kåberger, 2010). 

Ringhals kostnader för produktionsåret 2010 var 27 öre/kWh, med en total kostnad på 6,4 

miljarder kr. Skatter och avgifter stod för ca 2 miljarder kr varav effektskatten låg på 1,5 

miljarder kr. Kostnaderna för 2010 är högre än genomsnittet vilket av Vattenfall förklaras 

genom att produktionsresultatet inte uppnådde planerat värde (Vattenfall, 2012c). 

 

 

Figur 3: Fördelning av Ringhals totala kostnader år 2010. Källa: Ringhals, 2010 

 

3.1.3.1 Ringhals elproduktion 

Ringhals har en årlig elproduktion som står för ca en femtedel av Sveriges totala 

elanvändning. Totalt har Ringhals sedan starten 1975 producerat över 700 TWh vilket 

överstiger samtliga övriga nordiska kärnkraftverks enskilda elproduktion. Det som gör att 

elproduktionen fluktuerar från år till år grundar sig vanligtvis i oförutsedda produktionsstopp, 

revisionslängder och nedregleringsbehov som följd av kraftbalansskäl (Vattenfall, 2012b). 
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Ringhals fyra reaktorer producerade år 2010 24 TWh el vilket motsvarade en sjättedel av den 

svenska elproduktionen för samma år. Den genomsnittliga tillgängligheten för de fyra blocken 

var 75,5 % vilket kan jämföras med den genomsnittliga tillgängligheten för Ringhals på 00-

talet som var 90 %. Anledningen till den låga tillgängligheten var att moderniseringarna av 

Ringhals 1 och Ringhals 2 sträckte sig över årsskiftet. Ringhals 3 hade en årsproduktion av 

7,6 TWh vilket var ett de bästa produktionsåren sen den togs i drift (Ringhals, 2011). 2011 var 

det resultatmässigt sämsta året sedan millennieskiftet med en produktion av 18,9 TWh vilket 

berodde på förlängda revisionstider. Det hittills bästa produktionsåret för Ringhals var 2004. 

Det producerades då mer än 28 TWh (Vattenfall, 2012b). I diagrammet nedan visas den årliga 

elproduktionen för Ringhals 2001-2011. 

 

 

Figur 4: Ringhals årliga elproduktion 2001-2011. Källa: Vattenfall, 2012b 

 

 

3.1.4 Avveckling av en kärnkraftsanläggning 

Vid slutet av en kärnkraftsanläggnings livstid eller då ett beslut fattats om att anläggningen 

ska upphöra att producera el måste den avvecklas. Avvecklingsprocessen innefattar de 

åtgärder som vidtas för att bortföra radioaktiv kontaminering från platsen och nedmontera 

anläggningen. I den första fasen avkontamineras eller avlägsnas radioaktivt kontaminerad 

utrustning och material samt att kärnbränslet förs bort. Efter denna fas återstår endast 1 % av 

den ursprungliga radioaktiviteten på platsen. I den andra fasen avlägsnas ytligt radioaktivt 

material som har ansamlats inuti rörsystem, värmeväxlare, golv, väggar och andra utrymmen 

som var oåtkomliga för avkontaminering då anläggningen fortfarande var i drift. 

Kärnkraftsföretagen kan primärt välja mellan tre följande avvecklingsstrategier (NEI, 2012b): 
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 DECON (Decontamination). Detta val innebär att samtliga komponenter och 

strukturer som är radioaktiva avkontamineras eller nedmonteras, packas och 

transporteras till en återvinningsstation eller alternativt lagras på plats. Processen tar 

minst fem år och när den avslutats kan platsen återanvändas för andra syften (NEI, 

2012b). 

 

 SAFSTOR (Safe storage). I SAFSTOR placeras de radioaktiva delarna av 

anläggningen intakta i ett skyddsutrymme. Anläggningen övervakas därefter tills dess 

att radioaktiviteten med tiden har sjunkit till nivåer som tillåter en nedmontering med 

en mindre omfattande avkontaminering än vad som krävs vid DECON. Processen kan 

ta upp till 60 år (NEI, 2012b). 

 

 ENTOMB (Entombment). ENTOMB innesluter radioaktiva komponenter, strukturer 

och system i en substans med lång livslängd, exempelvis betong. Anläggningen 

övervakas därefter tills radioaktiviteten är tillräckligt låg för att nedmontering ska 

kunna ske med lite eller ingen ytterligare avkontaminering (NEI, 2012b).  

Planeringen och utförandet i ett avvecklingsprojekt är en komplex och tidskrävande process. 

Det involverar flera olika discipliner där både tekniska och politiska aspekter måste tas i 

beräkning. I USA är den genomsnittliga kostnaden för avveckling 320 miljoner USD per 

enhet (World Nuclear Association, 2011a). Enligt Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 

uppskattas avvecklingen kosta drygt en miljard kr per reaktor, vilket ska finansieras av 

kärnavfallsfonden (SKB, 2005). 

 

3.1.5 Hantering av radioaktivt kärnbränsleavfall 

Det finns två typer av bränslecykler vid hanteringen av uttjänat kärnbränsle, öppna och slutna. 

I den öppna cykeln placeras det använda bränslet direkt i slutförvar. Efter det att kärnbränslet 

använts en gång innehåller dock 95 % av bränslet fortfarande energi. Den slutna cykeln tar 

tillvara på denna outnyttjade energi genom att bränslet återanvänds (NEI, 2012c). Även fast 

utnyttjandegraden är betydligt högre för den slutna cykeln så är den kostsam och används 

därför av ekonomiska skäl i liten utsträckning. I flertalet länder, bl.a. Sverige och USA, 

används uteslutande ett öppet bränslesystem (World Nuclear Association, 2011b). 

Använt kärnbränslet är den farligaste typen av kärnavfall. Det måste isoleras från omvärlden i 

över 100 000 år för att de radioaktiva strålningsnivåerna ska nedgå till oskadliga nivåer (SKB, 

2012a). Det finns idag förvaringsanläggningar för låg- och medelaktivt avfall, men någon 

lösning för högaktivt avfall, som använt kärnbränsle, finns ännu inte. Det råder dock en 

internationell enighet om metoderna för slutförvaring som bygger på barriärssystem belägna 

djupt i den geologiska terrängen. Kärnbränsleavfallet förvaras för tillfället i anläggningar för 

mellanlagring, som är belägna både under jord och på markytan, eller i vattenbassänger 

belägna vid kärnkraftsanläggningarna. I Sverige finns ett mellanlager för kärnbränsleavfall i 

Clab i Oskarshamn (SKB, 2012b). 
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3.1.6 Ringhals 3 – komponenter och system 

3.1.6.1 Processen i korthet 

Ringhals 3 består av en tryckvattenreaktor som värmer vattnet i tre ånggeneratorer till ånga 

som under högt tryck leds vidare till två turbinstråk. Varje turbinstråk består av en 

högtycksturbin och tre lågtrycksturbiner, alla direktkopplade till en elgenerator på samma 

axel. Efter högtrycksturbinen leds ångan till en mellanöverhettare där den befrias från fukt 

och återuppvärms innan den leds vidare till lågtrycksturbinerna. Efter lågtrycksturbinerna leds 

ångan bort till en kondensor där den kyls av havsvatten tills ångan kondenseras till vatten igen 

och kan pumpas tillbaka in i ånggeneratorerna för uppvärmning (Luleå tekniska universitet, 

2006). 

 

3.1.6.2 Kärnreaktorn 

Kärnreaktorn i Ringhals 3 är en tryckvattenreaktor tillverkad av Westinghouse Monitor AB 

som har varit i kommersiell drift sedan den 9 september 1981. År 2005 byttes 

reaktortanklocket (Vattenfall, 2006) 

Reaktorn utvecklar en värmeeffekt på 3135 MW vid full drift. Denna värmeeffekt 

värmeväxlas till ånggeneratorerna med hjälp av vertikala enstegspumpar som pumpar 

kylvatten under trycket 155 bar mellan reaktorn och ånggeneratorerna. Temperaturen på det 

inkommande kylvattnet är 284 °C och 323 °C på det utgående. Det totala kylvattenflödet är 

12860 kg/s (Vattenfall, 2011). 

 

3.1.6.3 Ånggeneratorerna 

År 1995 installerades nya ånggeneratorer där huvudentreprenör var det tysk-franska 

konsortiet Siemens/Framatome (Vattenfall, 2006). 

Ringhals 3 har tre stycken ånggeneratorer. Det kalla vattnet som kommer från kondensorerna 

värms upp till kokning av värmeväxlingen mellan reaktorn och ånggeneratorn och leds sedan 

vidare till högtrycksturbinerna. Värmen leds in i ånggeneratorn av 5428 stycken rör av 

materialet Alloy 690 TT där ca 300 °C varmt vatten från reaktorn cirkulerar. Drifttrycket på 

mantelsidan av ånggeneratorn är 60 bar (Vattenfall, 2011). 
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3.1.6.4 Turbinsystem 

Turbinerna som används i Ringhals 3 är tillverkade av Alstom Power AB (Vattenfall, 2012d). 

År 2012 är ett byte av högtrycksturbiner planerat. 

Ringhals 3 har två turbinstråk som var för sig består av en högtrycksturbin och tre 

lågtrycksturbiner. Ånga från ånggeneratorerna med ett tryck på 63 bar och en temperatur på 

279 °C (Vattenfall, 2011) leds först genom högtrycksturbinen som bidrar med ca 40 % av 

effekten till elgeneratorn. Efter högtrycksturbinen leds ångan till en mellanöverhettare där den 

befrias från fukt och återuppvärms för att sedan ledas vidare genom de tre lågtrycksturbinerna 

som vardera bidrar med ca 20 % av effekten till elgeneratorn (Luleå tekniska universitet, 

2006). 

 

3.1.6.5 Kondensorerna 

Varje turbinstråk har sin egen kondensor som sitter under lågtrycksturbinerna (KSU, 2011). 

Ånga från lågtrycksturbinerna leds in i kondensorn där den kondenserar på rör där kallt 

havsvatten flödar med 22,5 m
3
/s i varje kondensor. Havsvattnet värms upp ca 10 °C av detta 

(Vattenfall, 2011). Kondensvattnet pumpas bort till ånggeneratorerna med kondensat- och 

matarvattenpumpar. På vägen tillbaka till ånggeneratorerna värms det kalla vattnet upp med 

ånga som leds av innan turbinerna, detta görs för att öka verkningsgraden på processen (Luleå 

tekniska universitet, 2006). 

 

3.1.6.6 Elgeneratorer 

Efter varje turbinstråk sitter en elgenerator tillverkad av Alstom Power AB. Varje generator 

har en märkeffekt på 677 MVA och snurrar med ett varvtal på 3000 rpm. Märkspänningen på 

generatorn är 21,5 kV och denna spänning transformeras upp till 400 kV innan den skickas ut 

på elnätet.  Rotorn är vattenkyld och statorn kyls delvis av vatten, och delvis av luft. 

Tillsammans producerar generatorerna en elektrisk effekt på 1048 MW som skickas ut på 

elnätet, men 5 % av den används för den egna driften (Vattenfall, 2011). 
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Figur 5: Schematisk överblick av Ringhals 3. I figuren är huvudkomponenter utritade med 

sammankopplingar. 

 

Figurförklaring 

R = Reaktor 

Å = Ånggenerator 

HT = Högtrycksturbin 

MÖH = Mellanöverhettare 

LT = Lågtrycksturbin 

K = Kondensor 

EG = Elgenerator 
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Figur 6: Ringhals områdeskarta. Källa: Vattenfall, 2011 

 

Figur 7: Flygfoto över Ringhals Kärnkraftverk på Väröhalvön i Halland. Källa: Eniro, 2012 
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3.2 Biobränsle 

 

Enligt svensk standard är biobränslen namnet på de energiresurser som erhållits från olika 

typer av biomassa. Bränslet kan erhållas direkt eller genom omvandling, alternativt 

återanvändning efter passering av annat användningsområde. Begreppet inkluderar 

gasformiga, flytande och fasta bränslen. Biomassa är i sin tur biologiskt material som inte 

eller i liten utsträckning omvandlats genom kemiska eller biologiska processer (Regeringen, 

2001). Biobränslen är förnybara då de kräver relativt kort tid för nyskapning och dess 

förbränning bidrar inte till något nettotillskott av koldioxid. Detta pga. att koldioxiden som 

uppkommer från förbränningen utgör en del av kolcykeln. Nämnas bör dock att vid 

förbränning bildas rökgaser innehållande skadliga ämnen som t.ex. kväve- och svaveloxider 

som medför övergödning och försurning för miljön. Dessutom innehåller rökgaserna kolväten 

och stoft som kan utgöra en hälsofara för människor (Energimyndigheten, 2011a). 

 

3.2.1 Olika biobränslen 

I huvudsak kan biobränslen delas in i följande fem kategorier: Avfall, trädbränslen, förädlade 

biobränslen, åkerbränslen och torvbränslen (Energimyndigheten, 2011b). 

 

3.2.1.1 Restprodukter och avfall från hushåll och industrin 

Till avfallskategorin medräknas det avfall som är brännbart, bl.a. papper, avloppsslam och 

matrester. Icke-brännbart material som t.ex. metaller, glas och batterier måste avlägsnas 

genom sopsortering. Plast, som förövrigt är förbränningsbart, har fossilt ursprung och kan 

därför inte medräknas som biobränsle (Energimyndigheten, 2011c). Uppskattningsvis består 

avfallsbränslet till 10 % av materia med fossilt ursprung. På grund av ett högt innehåll av 

hälso- och miljöfarliga ämnen i avfallet krävs ett avancerat rökgasreningssystem i 

förbränningsanläggningarna för reducering av föroreningar (Bioenergy, 1996). I många 

sammanhang separeras avfallsbränslen från biobränslekategorin, vilket även kommer att ske i 

fortsättningen av detta arbete. 

 

3.2.1.2 Trädbränslen 

Till denna kategori tillhör de biprodukter från skogsindustrin som inte används vid produktion 

av pappersmassa och trävaror. Sverige har en stor skogsindustri och därför utgör detta en 

betydande del av biobränsleanvändningen i landet. Bränslet omfattas av spån, GROT (grenar 

och toppar), bark, flis, ved, stubbar och övriga restprodukter från skogsindustrin 

(Energimyndigheten, 2011d). 
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3.2.1.3 Förädlade biobränslen 

Förädlade träbränslen som briketter och pellets tillverkas av träspill från skogsindustrin. 

Principen bakom förädlingen bygger på att trämaterialet torkas och komprimeras till mindre 

stycken med målet att förenkla lagring och transport. Biobränslebaserade drivmedel som 

etanol som produceras ur socker, stärkelse eller cellulosa är ett annat exempel på förädling 

(Energimyndigheten, 2011e). 

Ytterligare ett förädlat biobränsle är biogas. Gasen består till största delen av metan och bildas 

genom nedbrytning av organiskt material utan syretillgång. Utvinningen sker till största delen 

genom rötning av bl.a. slam eller hushållsavfall. De största användningsområdena i dagsläget 

är som drivmedel och till uppvärmning (Preem, 2012). 

 

3.2.1.4 Åkerbränslen 

Åkerbränslen är biobränslen som energigrödor och energiskog som odlas på åkermark. Inom 

energigrödor finns arter av ört- och gräsväxter, exempelvis halm, rörflen och hampa. 

Energiskog består till merparten av salix som är en pilart som skördas vart fjärde år 

(Energimyndigheten, 2011f). 

 

3.2.1.5 Torvbränslen 

Torv är en energikälla som består av delvis nedbrutet organiskt material som har ansamlats i 

en fuktig miljö. Det är pga. bristen på syre som nedbrytningsprocessen inte kan ske 

fullständigt. Processen där det organiska materialet bryts ner av bl.a. mikroorganismer kallas 

humifieringsprocessen (Torvforsk, 2012). 

Torv är i huvudsak sammansatt av kol (ca 50 %), väte och syre. Det är ett bränsle som har ett 

energiinnehåll som är högre än flertalet andra biobränslen, vilket gör det attraktivt ur 

utvinnings- och förbränningssynpunkt. Storskalig utvinning har ägt rum sedan 1800-talet med 

periodvis minskat eller ökat intresse. På senare tid har den svenska utvinningen minskat och 

en anledning till detta är den relativt nyintroducerade handeln med utsläppsrätter. 

Torvförbränning kräver utsläppsrätter men den är däremot inte belagd med skatter såsom 

koldioxid- eller energiskatt. Framtida användning kommer vara starkt beroende av 

utvecklingen av energipolitiska styrmedel (Bioenergiportalen, 2011). 

Det råder delade meningar om huruvida torv kan klassas som biobränsle eller ej. Torvens 

förnyelsetid på ca 2000 år är betydligt längre än för andra biobränslen som förnyas på 1-100 

år. Inom många EU-medlemsländer klassas torv som fossilt bränsle medan den i Sverige 

kategoriseras som just torv (Bioenergiportalen, 2011). I fortsättningen av detta arbete kommer 

torv i enighet med den svenska klassificeringen inte att kategoriseras som biobränsle. 
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3.3 Biobränsle för storskalig elproduktion i Sverige 

 

Vid storskalig elproduktion från biobränsle krävs en god och tillförlitlig bränsletillförsel. 

Bränslet måste alltså kunna inhandlas till ett rimligt pris samtidigt som tillgången på bränslet 

är tillräckligt stor för att kunna tillgodose anläggningens bränslebehov. Enligt Per Ytterberg, 

chef över bränsleinköp på Fortum, bör en nystartad anläggning först etablera en 

basförsörjning av biobränsle i Sverige och primärt se till bränslen på den svenska marknaden. 

Användandet av trädbränslen i Sverige har enligt Per Ytterberg ökat årligen med 1-2 TWh 

sedan 1970-talet. Ökningen har tilltagit och under de senaste tre åren har denna ökning 

motsvarat 3-4 TWh årligen. Prognosen för framtiden är enligt Per Ytterberg att efterfrågan 

kommer att plana ut pga. att det inte kommer investeras i lika många nya 

fjärrvärmeanläggningar som tidigare. Eventuella nedläggningar av biomassaverk kan också 

bidra till en minskad efterfrågan. Tillgången på trädbränsle på sikt i Sverige bör enligt honom 

därför vara mycket god. 

Kjell Andersson, ansvarig för information och näringspolitik på Svebio (Svenska 

Bioenergiföreningen), hävdar att det i Sverige finns stora volymer av biobränsle tillgängliga. 

Brist på biobränsle har aldrig utgjort en hämmande faktor för utvecklingen av bl.a. el- eller 

fjärrvärmeproduktion. Enligt Svebio är potentialen för en ökad användning god då det finns 

stora tillgångar som idag inte utnyttjas till fullo. Vid ersättning av Ringhals 3 rekommenderar 

Kjell Andersson tre olika trädbränslen och dessa är följande: GROT från slutavverkning och 

gallring, klena träd och stubbar. En studie som genomförts av SLU:s institution för bioenergi 

påvisar att potentialen för GROT från slutavverkning och gallring är 68 TWh/år samt för 

klena träd 12,4 TWh/år. En stor mängd av dessa bränslen utgör enligt Kjell Andersson 

outnyttjade resurser. Uppskattningsvis ska det finnas en volym av 36 TWh stubbar och Svebio 

förutsätter att det ska vara möjligt att ta ut 10 TWh av den totala volymen (Svebio, 2008). 

Totalt ska det enligt Kjell Andersson finnas ca 50 TWh av outnyttjade resurser av dessa tre 

trädbränslen och resurserna ska till stor del finnas i Sydsvenska höglandet, Dalsland och 

Uppland. För ett kraftverk som skulle ersätta Ringhals 3 skulle 20-25 TWh/år behövas. 

Energimyndigheten publicerar varje kvartal ett prisblad över medelpriserna för olika träd- och 

torvbränslen. I bränslepriset ingår kostnaden för råvara och transport. Under 2011 var den 

genomsnittliga kostnaden i hela Sverige för skogsflis (slutprodukten av GROT, stubbar och 

klena träd) i värmeverk 214 kr/MWh. För södra Sverige var motsvarande kostnad 203 

kr/MWh (Energimyndigheten, 2012). Värmevärdet för detta bränsle är ca 9,5 MJ/kg vid en 

fukthalt av 44 % (Ari Kokko, 2012). I tabell 2 nedan framgår att det billigaste trädbränslet är 

returträ (117 kr/MWh i hela Sverige). Returträ är en återvinningsprodukt som primärt 

härstammar från rivningsvirke. Förbränning av returträ ger upphov till högre halter av farliga 

föroreningar än skogsflis och därmed ställs högre krav på rökgasrening än vid förbränning av 

skogsflis (Stora Enso, 2012). 
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Tabell 2: Trädbränslepriser angivna i kr/MWh exklusive skatt. Källa: Energimyndigheten, 2012 

 

Diagrammet nedan illustrerar prisutvecklingen mellan 1993 till 2011 av träd- och 

torvbränslen. Kjell Andersson anser att prisbilden av skogsflis är väldigt hög i dagsläget och 

att det troligtvis inte kommer ske några prisökningar inom den närmaste tiden. Om priset 

stiger kommer det enligt Kjell Andersson troligtvis inte att överstiga 250 kr/MWh inom de 

närmaste 5-10 åren. 

 

 

Figur 8: Prisutveckling för trädbränslen och torv 1993-2011. Källa: Energimyndigheten, 2012 
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Per Ytterberg betonar vikten av att kunna vara flexibel vid användningen och inköp av 

biobränsle. En anläggning som kräver en stor bränsletillförsel måste kunna förbränna ett brett 

spektrum av bränslen och inte begränsas till ett fåtal sorter. Om tillgången i Sverige under 

perioder skulle minska eller priserna stiga är det även viktigt att enligt honom kunna 

importera biobränslen från utlandet med fartyg. Genom vidtagande av dessa riskavlastande 

åtgärder ökar chanserna till att säkra den framtida elproduktionen. 

 

3.4 Transporter av biobränsle 

 

3.4.1 Landsvägstransporter 

Den större delen av transporter av BRA-bränslen (Bio, Retur och Avfall) sker via landsväg 

med lastbil eller bulkbil. Skogsflis, GROT och andra fuktiga biobränslen transporteras ofta i 

sid- eller bakåttippande flisbilar som rymmer upp till 120 m
3
 eller cirka 40 ton eller 

containerbilar som rymmer cirka 90 m
3
. Träpellets och träpulver transporteras oftast i slutna 

bulkbilar eller på lastbil som kan lasta upp till 40 ton. Transportlängden är i genomsnitt cirka 

10 mil men variationerna är stora, mellan 1 och 40 mil. De kortare avstånden är i regel 

biobränslen av lägre kvalité. De längre är oftare förädlade bränslen men långa transporter av 

bränslen som GROT förekommer (Muld A., Ekström C., 2002). 

 

3.4.2 Sjötransporter 

Att frakta bränsle med fartyg blir allt vanligare.  Lastkapaciteten på fartygen är vanligtvis 

mellan 1200 och 5000 ton, men det förekommer transporter med fartyg till svenska 

värmeverk som kan lasta upp till 15000 ton bränsle. Fartygstransporter är fördelaktigt när 

avståndet är långt mellan leverantör och förbränningsanläggningen och tillgång till en hamn 

finns.  Transportlängden kan vara från ca 30 mil upp till flera hundra mil (Muld A., Ekström 

C., 2002). 

 

3.4.3 Järnvägstransporter 

Bränsletransporter med tåg utnyttjas framför allt för långa transporter av framför allt torv men 

även för fuktiga skogsbränslen som GROT och skogsflis. Fraktvolymen är cirka 3000 m
3
 för 

ett tågset vilket är 25-30 gånger mer än en lastbil. Tåget utnyttjas endast av ett fåtal användare 

på grund av att de investeringar i stickspår som krävs för att koppla samman 

förbränningsanläggningen till järnvägens infrastruktur. Ett grovt medelvärde på 

transportsträckor med tåg är 30 mil (Muld A., Ekström C., 2002). 
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3.5 Biobränslekraft 

 

I ett biobränslekraftverk eldas det med ett eller flera olika biobränslen med syftet att 

producera el till elnätet och/eller fjärrvärme till närliggande bostadsområden. Elproduktionen 

kan ske med antingen en ångturbin, en gasturbin eller en kombination av de båda. 

Spillvärmen kan användas till att värma bostäder eller till förtorkning av biobränsle för att öka 

energiinnehållet i biobränslet (Eon, 2012a). 

I en ångturbin går värmen från eldningen till att koka vatten till ånga som överhettas och 

under högt tryck leds genom ett turbinsystem som driver en elgenerator. Ångan leds vidare till 

kondensorn där den kyls tills att den kondenserar och kan pumpas tillbaka till pannan igen för 

kokning (Ekroth I, Granryd E, 2006). 

I en gasturbin förbränns ett gasformigt bränsle direkt i turbinen som driver en elgenerator. 

Eftersom avgaserna fortfarande är mycket varma efter förbränningen kan man använda 

värmen till att driva en ångturbin och görs detta fås ett kombikraftverk. Ett kombikraftverk 

(gaskombi) kan ha en termisk verkningsgrad på upp till 60 % (Ekroth I, Granryd E, 2006). 

 

3.5.1 Kraftvärmeverk (CHP) 

I ett kraftvärmeverk producerar man både kraft till elnätet och varmvatten med tillräckligt hög 

temperatur för att kunna värma bostäder via fjärrvärme. Andelen el blir oftast mindre än i ett 

kondenskraftverk men spillvärmen kommer till användning (Vattenfall, 2012f). 

Verkningsgraden är hög, upp till 90 % av energiinnehållet i bränslet används, varav upp till 45 

% går till el (Ekroth I, Granryd E, 2006). 

 

Figur 9: Så fungerar ett kraftvärmeverk. Källa: Eon, 2012 
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3.5.1.1 Igelsta kraftvärmeverk 

Igelsta kraftvärmeverk är Sveriges hittills största kraftvärmeverk. Kraftverket producerar 85 

MW el och 200 MW fjärrvärmevärme till hushåll. I Pannan eldas det med bio- och 

returbränslen, där huvuddelen är skogsavfall som flis från och grenar och toppar (75 %) och 

resten returbränslen (25 %). Pannan är av typ CFB och är Sveriges största bioeldade panna. 

Ångtrycket är 90 bar och temperaturen 540 °C. Kraftverket förbrukar ca 17000 ton bränsle i 

veckan. Bränslet kommer till verket huvudsakligen via båt och tågtransporter och en mindre 

del med lastbil (Söderenergi, 2010).  

Typiska emissioner per producerad värmeenergi från kraftverket om pannan skulle körts med 

kallkondensor (som dagens kärnkraftverk) uppskattas till 10 kg CO2/MWh, 221 g NO2/MWh, 

27 g SO2/MWh och 1 g stoft/MWh (Per Örvind, 2012).  

I diagrammet nedan visas Igelstas rörliga produktionskostnader. Produktionskostnaderna 

avser kostnaden för både el och fjärrvärme.  

 

 

Figur 10: Rörliga produktionskostnader för Igelsta kraftvärmeverk. Källa: Mats Bodinsson, 2012. 

 

 

3.5.1.2 Alholmens kraftvärmeverk 

Alholmens kraftvärmeverk i Finland är ett av de största kraftvärmeverken i världen. 

Kraftverket kan producera upp till 240 MW el när den körs som ett kondenskraftverk. Detta 

möjliggörs på grund av höga ångvärden (165 bar och 545 °C) som ger hög termisk 

verkningsgrad. Normalt producerar kraftverket också 60 MW fjärrvärme och 100 MW 

processånga till närliggande pappersindustri. Pannans termiska effekt är 550 MW. I pannan 

eldas det med 45 % trädbaserade bränslen, 45 % torv och 10 % stenkol som främst används 

som tilläggs- och reservbränsle (Alholmens kraft, 2004). 
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3.5.2 Kondenskraftverk 

Ett kondenskraftverk är optimerat för att producera enbart elektricitet och spillvärmen 

behöver därför inte vara av någon speciell kvalité eftersom den inte tas tillvara, vilken den 

görs i ett kraftvärmeverk. Ett kondenskraftverk som drivs med uran är synonymt med ett 

kärnkraftverk (Vattenfall, 2012g). Den termiska verkningsgraden kan vara upp till 50 % i 

bästa fall (Ekroth I, Granryd E, 2006).  

 

3.5.1 Panntyper 

Vid förbränning av biobränsle är fluidiserande bädd-pannor (CFB, BFB) och rosterpannor 

(grate firing) de vanligaste teknikerna. På grund av bränslepriser byggs allt fler 

biobränslepannor för att klara av en bred mix av bränslen. CFB-pannor (Cirkulerande 

Fluidiserande Bädd) är en vanlig typ av biobränslepanna i moderna kraftvärmeverk (Luleå 

tekniska universitet, 2011). CFB är den teknik som är mest lovande för framtida kraftverk där 

biomassa används direkt som biobränsle. (JFE Steel, 2001). 

 

3.5.1.1 CFB-pannan 

I en CFB-panna finns möjligheten att kontrollera pannans värmebalans. Beroende på hur högt 

värmevärde bränslet som eldas med har fördelas värmeupptagningen olika mellan eldstaden 

och rökgaserna. Högt värmevärde på bränslet innebär att större mängd värme måste tas upp av 

eldstaden och för ett lägre värmevärde tas mindre upp av eldstaden. Detta kan alltså justeras i 

en CFB-panna och det görs genom att reglera mängden bäddmaterial som cirkulerar i pannan. 

Den cirkulerande mängden bäddmaterial styrs av fördelning primär-/sekundärluft, 

rökgascirkulationsflöde och mängden bäddmaterial i eldstad och cyklon. Ju högre värde på 

dessa parametrar desto större mängd cirkulerande bäddmaterial. Typiska emissioner i form av 

NOx, SO2 och CO är lägre från en CFB-panna än från en BFB-panna.(Jan Olofsson, 2011) 

En annan fördel med CFB är att den går att skala upp i större storlek och effekt än BFB. För 

att ersätta en elektrisk effekt på 1000 MW skulle det krävas cirka 3 stycken CFB-pannor eller 

10 stycken BFB-pannor (Ari Kokko, 2012). 
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Figur 11: Olika typer av pannor. Källa: Luleå tekniska universitet, 2011 

 

 

3.5.2 Rökgasrening 

Vid förbränning av biobränslen renar man avgaserna från skadliga ämnen. En CFB-panna har 

fördelen att det bildas mindre kväveoxider än andra typer av pannor. Detta beror på att 

förbränningstemperaturen är lägre. Sura ämnen neutraliseras också lätt i en CFB-panna 

eftersom möjligheten till insprutning av släckt kalk direkt i förbränningsutrymmet är hög (JFE 

Steel, 2001). 

 

 

3.6 Investeringar i elproduktionsanläggningar 

 

Investeringar i elproduktionsanläggningar är ofta kostsamma och det krävs noggranna 

kalkyler där många aspekter måste tas i beaktande innan ett beslut kan fattas. En investering 

bör, enligt den traditionella ekonomiska teorin, ske då de förväntade framtida intäkterna 

minus kostnaderna är större än grundinvesteringen och alternativa investeringsmöjligheter. De 

förväntade intäkterna och kostnaderna måste sedan omvandlas till dagens värde genom 

diskontering med en diskonteringsränta som uttrycker avkastningskravet på investeringen. 

Diskonteringsräntan (eller kalkylräntan) bestäms utifrån följande tre kriterier: kapitalkostnad, 

avkastning på andra investeringsalternativ och risker förknippade med investeringen.   

Parametrar att ta hänsyn till vid en investering i en kraftanläggning är följande (Kåberger 

2010): 
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 Kostnader för utökad överföringskapacitet 

 Byggkostnader 

 Kapitalkostnader/räntekostnader och kassaflödesbegränsningar 

 Byggtiden och kostnaderna för rivning 

 Relateradekassaflöden 

 Drift- och underhållskostnader 

 Skatterochavgifter 

 Administrativa kostnader 

 Kostnader för säkerhet 

 Ersättnings- och uppgraderingskostnader 

 Kostnader för projektering och tillstånd 

 Bränslekostnader 

 Avskrivningstid 

 Kostnader för anslutning till elnätet 

 Livslängd 

 Avfallshanteringenskostnader 

 

Ytterligare en faktor som inte bör förringas är tidpunkten för investeringen. Fördelarna måste 

alltid vägas mot nackdelarna i att investeringen äger rum vid ett visst specifikt tillfälle. Ofta 

kan det vara fördelaktigt att investera i ett tidigt skede för att på så vis kunna börja få 

avkastning från produktionen. Det kan dock ibland finnas goda skäl att avvakta i väntan på 

t.ex. politiska beslut om subventioner eller skatteförändringar (Heden, 2007). 

En investering innebär även ett risktagande. Enligt IEA kan riskerna vid investeringar i 

elproduktionsanläggningar delas in i fyra klasser. Dessa klasser är: policyrisk, regleringsrisk, 

anläggningsrisk och marknadsrisk. 

 

 

Figur 12: Risker förknippade med investeringar i elproduktionsanläggningar. Källa: Heden, 2007 

 

Inom marknads- och anläggningsrisk berörs de risker som en investering normalt förknippas 

med eller osäkerheter som associeras med de specifika förutsättningar som råder på 

elmarknaden. En anläggningsrisk kan t.ex. vara tillgänglighet (risk för produktionsavbrott) 

och en marknadsrisk variationer i elpriset. Policy- och regleringsrisker är osäkerheter kring 

politiska beslut med direkt eller indirekt påverkan på verksamheten. Genom implementering 
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av politiska styrmedel påverkas kalkylräntan och olika aktörers benägenhet till att utföra 

investeringar i vissa typer av elproduktionsanläggningar (Heden, 2007). 

 

3.7 Elprismarknaden 

 

El handlas likt andra råvaror på en börs men då el inte kan lagras måste produktion (utbud) 

och efterfrågan ständigt vara i jämvikt. Denna egenhet ställer stora organisatoriska krav på 

elmarknaden. På elbörsen i Sverige och norden, som heter Nord Pool Spot, prissätts elen 

genom dagliga auktioner. Producenterna lämnar tillsammans med handlare och stora 

elanvändare köp- eller säljbud för elleverans kommande dag. Fördelen med att handla el på 

börsen är att prissättningen baseras på ett jämviktpris mellan de som köper och de som säljer. 

För året 2008 handlades uppskattningsvis 70 % av den nordiska elproduktionen på Nord Pool 

Spot. Förutom de dagliga auktionerna med leverans nästkommande dag så är det möjligt att 

handla med långa kontrakt med upp till fem års löptid (Fritz P., Dahlström C., 2010). 

Vilket kan urskiljas i diagrammet nedan så har elpriset på Nord Pool präglats av en hög 

volatilitet. Förklaringen till detta ligger till stor del i variationer i vattenkraftproduktionen pga. 

varierande nederbörd. Tillgängligheten av kärnkraften påverkar också liksom det relativt 

nyinförda handelssystemet för utsläppsrätter. Temperaturen spelar även en viktig roll och kan 

ge uttryck till höga elpriser vid kalla vintrar. De genomsnittliga priserna på den nordiska 

elmarknaden har sedan avregleringen 1996 varit lägre än kostnadsnivån för ny 

produktionskapacitet. Förklaringen är att monopolet som rådde före avregleringen gav upphov 

till en överkapacitet. Denna överkapacitet ledde sedan till en kraftig nedgång av elpriset. Idag 

har priserna stigit till en nivå som ger incitament till nya investeringar i elproduktion (Fritz P., 

Dahlström C., 2010). 

 

 

Figur 13: Spotpriset för den svenska elmarknaden på Nord Pool Spot. Källa: Fritz P., Dahlström 
C., 2010 

Elpriset på Nord Pool spot styrs av utbud och efterfrågan. Generellt är det den dyrast 

producerade kilowattimmen el som sätter prisnivån. Anledningen är att elproducenterna inte 



-33- 
 

vill producera el utan att få täckning för de rörliga produktionskostnaderna. I bilden nedan 

illustreras hur elpriset bildas utifrån skärningspunkten mellan efterfråge- och utbudskurvan. 

Då efterfrågan av elektricitet stiger förskjuts utbudskurvan till höger och produktionen från 

kraftverk som producerar dyr el upptas. Kraftverket som producerar den dyraste elen får 

endast teckning för sina rörliga produktionskostnader medan övriga producenter går med 

vinst. Bilden visar även hur utbudet av el från vattenkraft förskjuts till vänster eller höger 

beroende på om det är torrår eller våtår. Tilläggas bör att bilden inte bl.a. inte visar hur 

elsystemet i Norden är sammankopplat med Ryssland och övriga Europa. Dessa förbindelsers 

kapacitet beräknas vara ca 5 % av nordens totala förbrukning (Fritz P., Dahlström C., 2010). 

 

Figur 14: Illustration av hur efterfrågan styr prisbildningen på elmarknaden. Källa: Fritz P., 
Dahlström C., 2010 

3.8 Elcertifikatsystemet 

 

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige, vilket kommer att gälla fram till år 

2035 (Vattenfall, 2012h). Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat, energipolitiskt 

styrmedel som syftar till att främja produktion av förnybar el som vid år 2020 ska stå för 25 

TWh/år. Systemets grundprinciper bygger på att staten utdelar elcertifikat till producenter av 

el från förnybara energikällor. Elproducenterna säljer sedan dessa till de s.k. ”kvotpliktiga”. 

De kvotpliktiga utgörs av elleverantörer, elintensiva företag och vissa övriga elanvändare. 

Antalet elcertifikat som de är skyldiga att köpa beror på storleken av elanvändningen eller 

elproduktionen. Exempelvis måste en kvotpliktig elleverantör som säljer 1000 MWh el köpa 

100 elcertifikat ett år då kvoten är 10 %. Systemet bidrar därmed till ökade kostnader för 

leverantörer och konsumenter samtidigt som elproducenterna av förnybara energikällor får en 

extra intäkt vid försäljning av elcertifikaten (Ekonomifakta, 2012). 

Elcertifikaten prissätts enligt den ekonomiteoretiska grundprincipen om utbud och 

efterfrågan. Utbudet av elcertifikat minskar vid perioder då det sker en mindre omfattande 
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förnyelsebar energiproduktion. Detta bidrar till en prisökning av elcertifikaten, vilket ger 

incitament åt elproducenterna av el från förnybara energikällor att öka produktionen 

(Ekonomifakta, 2012). Diagrammet nedan illustrerar prisutvecklingen av elcertifikat från 

2006 till 2012. Priset för mars 2012 var 147,4 kr/MWh (Ekonomifakta, 2012). 

 

 

 

Figur 15: Prisutveckling av elcertifikat angett i kr/MWh. Källa: Ekonomifakta, 2012 

 

I diagrammet nedan visas en prognos för framtida priser på el och elcertifikat baserat på 

studier utförda av Energimyndigheten. 

 

 

Figur 16: Bedömning av framtida priser på el och elcertifikat. Källa: Aktiefokus, 2012 
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4 Metod 

 

4.1 Angreppssätt för uppskattning av investeringskostnad 

och alternativ för ombyggnation 

 

Litteraturstudien har verkat som underlag för avgörandet om vilka komponenter som behöver 

ersättas samt vilka som kan vara kvar. Kontakt har tagits med personer som besitter en stor 

expertis inom området för att avgöra vilken lösning som är den mest optimala samt 

kostnaderna för denna. Då endast elektricitet ska produceras är det underförstått att 

biobränslekraftverket kommer vara ett kondenskraftverk. 

Vid utförandet har hänsyn endast tagits till de viktigaste komponenterna i kraftverket. Dessa 

komponenter illustreras i figur 5. Eventuella kostnader för biobränsleförvaring, anläggning av 

hamn osv. har inte tagits med i beräkningarna och dessa kostnader bör därför utredas vid 

vidare studier. 

Avvecklingen av Ringhals 3 har inte utretts i detalj och antas finansieras av 

kärnavfallsfonden, varför dessa kostnader bortsetts från. 

Då det nya biobränslekraftverket ska vara optimerat för elproduktion kommer detta att vara ett 

kondenskraftverk. 

Ringhals 3 har en elektrisk effekt på 1048 MW och denna effekt kommer att ersättas till 95 % 

i det nya biobränslekraftverket som antas ha en elektrisk effekt på 1000 MW. Den totala 

termiska effekten är då 2490 MW. 

Den sammanlagda kostnaden beräknas slutligen genom addering av delkostnaderna för de 

olika komponenterna som behöver ersättas. 

 

4.2 Modeller 

 

4.2.1 Modell för beräkning av årliga produktionskostnader 

I modellen för beräkningen av produktionskostnaderna för det nybyggda 

biobränslekraftverket används samma kostnadsfördelning som för Igelstas kraftvärmeverk (se 

figur 11). Även fast Igelstaverket producerar både el och värme bör kostnadsfördelningen 

vara liknande den som uppkommer vid drift av det nya biobränslekraftverket.   

Biobränslet som antas förbrännas är skogsflis framställt ur GROT från slutavverkning och 

gallring, klena träd samt stubbar. Värmevärdet för bränslet antas vara 9,5 MJ/kg (fukthalt 44 

%) och kostnaden 203 kr/MWh (genomsnittet för 2011 i södra Sverige), då bränslet primärt 

kommer att inhandlas från södra Sverige. Bränslepriset antas vara konstant under tiden med 

stöd från Kjell Anderssons prognos om att priserna bör ligga på en relativt stabil nivå inom 

den närmaste framtiden och Per Ytterbergs påstående om att efterfrågan kommer att plana ut. 
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Returträ bortses från pga. dess förbränning innebär större utsläpp av giftiga föroreningar än 

för skogsflis. 

Biobränslekraftverkets tillgänglighet antas vara 100 %, dvs. fullt utnyttjande av 

biobränslekraftverkets kapacitet. 

Den totala årliga produktionskostnaden kommer att beräknas med utgångspunkt i Igelstas 

produktionskostnadsfördelning och den årliga bränsleförbrukningen för studiens nybyggda 

biobränslekraftverk. Beräkningsproceduren presenteras nedan: 

 

Beräkning av den årliga bränsleförbrukningen 

 

(1.1)                 ( )Total termisk effekt MW Antal timmar per år h  

 

 

Beräkning av den årliga produktionskostnaden 

 

(1.2)

      

       

kr
Årlig bränsleförbrukning MWh Bränslepris

MWh

Bränslekostnadens andel avtotala produktionskostnaden

 
  

   

 

Parametrar för inmatning                      

Termisk effekt 2490 MW 

Bränslepris 203 kr/MWh 

Bränslekostnadens andel av totala kostnaden 0,765 

Tabell 3: Parametrar för inmatning 

 

4.2.2 Modell för beräkning av det lägsta medelvärdet av spotpriset 

på el som uppfyller uppställda avkastningskrav 

För att investeringen ska visa lönsamhet krävs ett elpris som ger en marginal som är 

tillräckligt hög för att nå investerarens avkastningskrav. Modellen som utgås från för att 

beräkna det lägsta medelvärdet av spotpriset på el som gör investeringen lönsam är 

nuvärdesmetoden. Avkastningskraven som ställts är samma som Elforsk använt vid studier 

där man utrett kostnaden för ny elproduktion. Kalkylräntan (r) som används är därmed 6 % (r) 

och återbetalningstiden (k) 15 år. G betecknar grundinvesteringen som uppskattats tidigare i 

studien. Då jämvikt råder mellan grundinvestering och framtida årliga intäkter fås det lägsta 

tillåtna värdet på intäkter från försäljning av el. 
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Utifrån prognosen om framtida elcertifikatpriser baserade på Energimyndighetens studier 

antas en genomsnittlig prisbild av 200 kr/MWh för de närmaste 15 åren. 

 

Nuvärdesmetoden 

 

(1.3) 
1

        (     )

(1 )

k

n
n

Intäkt från försäljning avel Produktionskostnad Intäkt frånelcertifikat
G

r

 



  

 

För att kunna beräkna den nödvändiga årliga intäkten från försäljning av el måste denna 

parameter lösas ut från ovanstående formel. Denna procedur förenklas genom att utnyttja en 

nuvärdesummetabell med värden för olika avkastningskrav. Då de årliga intäkterna och 

kostnaderna multipliceras med tabellvärdet för studiens avkastningskrav kommer dessa 

summeras och diskonteras direkt. 

 

Förenkling av nuvärdesmetoden för beräkning av årlig intäkt från försäljning av el 

 

(1.4) 
    (        

 (     ))

G Tabellvärde för avkastningskrav Intäkt från försäljning avel

Produktionskostnad Intäkt frånelcertifikat

 

 
 

 

Utlösning av ”Intäkt från försäljning av el” ger: 

 

(1.5)
       

   

 (     )

G
Intäkt från försäljning avel

Tabellvärde för avkastningskrav

Produktionskostnad Intäkt frånelcertifikat



 

 

 

Beräkning av årlig intäkt från försäljning av elcertifikat 

 

(1.6)            Pris påelcertifikat Elektrisk effekt Antal timmar per år   

 

Beräkning av det lägsta möjliga medelvärdet av spotpriset på el 

 

(1.7) 
       

         

Intäkt från försäljning avel

Elektrisk effekt Antal timmar per år
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Parametrar för inmatning 

Grundinvestering (G) 17 600 000 000 kr 

Produktionskostnad 5 857 033 333 kr 

Tabellvärde för avkastningskrav 9,712 

Pris på elcertifikat 200 kr/MWh 

 Elektrisk effekt 1000 MW 

Tabell 4: Parametrar för inmatinng 

 

4.2.3 Modell för uppskattning av direkta utsläpp från det nya 

biobränslekraftverkets elproduktion 

Huvuddelen av bränslet som förbränns i Igelstaverket är trädbränslen som kan liknas vid de 

som kommer att förbrännas i studiens biobränslekraftverk. Detta faktum gör att Igelstaverket 

kan användas som ett referensverk i beräkningen av utsläpp för det nybyggda 

biobränslekraftverket. Med utsläppsvärden och det nya biobränslekraftverkets 

totalverkningsgrad kan utsläpp per mängd producerad el räknas ut enligt: 

 

(1.8) 
       Utsläpp per mängd producerad värmeenergi

Totalverkningsgrad
 

 

Parametrar för inmatning 

Totalverkningsgrad (El ut/bränsle in) 0,40 

Utsläpp CO2 10 kg/MWh värme 

Utsläpp NO2 221 g/MWh värme 

Utsläpp SO2 27 g/MWh värme 

Utsläpp stoft 1 g/MWh värme 

Tabell 5: Parametrar för inmatning 

4.2.4 Modell för analys av elprisets förändring 

Vid analys av hur elpriset skulle påverkas av uppförandet av studiens nya biobränslekraftverk 

används empirisk data för de två senaste åren med en veckovis upplösning. Fördelen med att 

använda historisk data är att det tydligt framgår hur elpriset skulle påverkas om 

biobränslekraftverket skulle starta sin elproduktion. Tidsperioden av två år är lämplig då den 

ger en aktuell prisbild samtidigt som inflationen kan bortses från då den hamnar inom 

studiens felmarginal.  
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Då studien syftar till att ersätta produktionskapaciteten hos Ringhals 3 till 95 % antas att 

Sverige kommer vara beroende av biobränslekraftverkets elproduktion och 

kapacitetsutnyttjandet antas vara 100 %. 

Ett medelvärde av spotpriset beräknas genom summering av samtliga priser och dividering 

med antalet veckor. 

 

Beräkning av medelvärdet av spotpriset på el för föregående två år 

 

(1.9) 
  1     2   1  04

104

Spotprisvecka Spotprisvecka Spotprisvecka 
 

 

Den årliga produktionskostnaden för biobränslekraftverket beräknades tidigare enligt ekvation 

1.2 och omvandlas till kr/MWh genom att dividera med den totala årliga elproduktionen 

enligt ekvation 1.10 nedan. 

 

Beräkning av produktionskostnaden angett i kr/MWh 

 

(1.10) 
 

       

Årlig produktionskostnad

Elektrisk effekt Antal timmar per år
 

Enligt prissättningsprincipen om att produktionsanläggningen som producerar den dyraste 

elen styr prissättningen kommer de spotpriser som understiger biobränslekraftverkets 

produktionskostnader att ersättas med dessa. Därefter kan ett nytt modifierat medelspotpris 

beräknas enligt ekvation 1.9. 

Efter beräkning av medelvärdet av det modifierade spotpriset kan en procentuell ökning av 

medelspotpriset beräknas enligt ekvation 1.11 nedan. 

 

Beräkning av procentuell ökning av medelspotpriset 

 

 (1.11) 
 

 

Modifierat medelspotpris

Verkligt medelspotpris
 

Parametrar för inmatning 

Årlig produktionskostnad 5 857 033 333 kr 

Elektrisk effekt 1000 MW 

 Spotpriser för el Återfinns i bilaga C 

Tabell 6: Parametrar för inmatning 
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5 Resultat 

 

5.1 Investeringskostnad och förslag till ombyggnation 

 

5.1.1 Pannor 

Utifrån den information som har samlats in i litteraturstudien och samtal med Ari Kokko, 

Director, CYMIC business på Metso Power, är den förmodade bästa lösningen att använda tre 

stycken CFB-pannor med en termisk effekt på ca 830 MW styck för en total termisk effekt på 

2490 MW. Ångtrycket från pannan kommer att ligga på ca 175 bar, temperaturen på ca 560°C 

och massflödet på ca 290 kg/s. En totalverkningsgrad på 45 % kräver överkritiska ångvärden, 

är mera kostsamt och har dessutom aldrig beprövats förr på en biomasseldad panna. Ari 

rekommenderar att satsa på 40 % totalverkningsgrad. Kostnaden för dessa pannor ligger inom 

området 500-666 miljoner euro styck. För en valutakurs som värderar euron till 8,90 kr/euro 

innebär detta en totalkostnad för tre pannor på mellan 13,35 miljarder och 17,78 miljarder kr. 

Enligt Ari Kokko kan en viss rabatt tillkomma då tre likadana pannor beställs vid ett och 

samma tillfälle men då rabattens belopp är okänt kommer denna att bortses från. 

Totalkostnaden för pannorna uppskattas genom medelvärdet av 13,35 och 17,78 miljarder kr, 

dvs. 15,6 miljarder kr. 

 

5.1.2 Turbinsystem 

Eftersom Ringhals 3 är en tryckvattenreaktor är turbinsystemet inklusive kondensorer inte 

direkt utsatt för strålning från reaktorvattnet som varit i kontakt med reaktorhärden. Detta gör 

det möjligt att återanvända turbinsystemet om det är kompatibelt med de nya pannorna. 

För de högre ångvärden som fås av de nya pannorna krävs en ombyggnad av turbinsystemen. 

Efter samtal med Lars-Göran Sjöberg, chef för ångturbinsdivisionen på Siemens Industrial 

Turbomachinery, ska det vara möjligt att återanvända lågtrycksturbinerna. Däremot kommer 

en ny högtrycksturbin och mellantrycksturbin behövas till varje turbinstråk. Anledningen till 

att nuvarande högtrycksturbin inte kan användas som mellantrycksturbin är att temperaturen 

efter den nya högtrycksturbinen skulle vara för hög för konstruktionsmaterialet i nuvarande 

högtrycksturbin. Mellanöverhettning mellan hög- och mellantrycksturbin kan vara önskvärt 

men ökar kostnaden. Lars-Göran uppskattar kostnaden för nya mellan- och högtrycksturbiner 

till drygt 1 miljard kr per turbinstråk. Den sammanlagda kostnaden för de nya turbinerna 

uppsattas därmed till 2 miljarder kr. 
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5.1.3 Det nya kraftverket  

Den totala investeringskostnaden för det nya kraftverket blir den sammanlagda kostnaden för 

inköp och installation av pannor och turbiner. Denna kostnad uppgår till 17,6 miljarder kr. I 

figur 11 nedan visas en schematisk överblick av den nya anläggningen med nya komponenter 

markerade med grön färg. 

 

Figur 17: Förslag till ombyggnation av Ringhals 3. Grönt markerar nya komponenter och svart 
befintliga som kan återanvändas. 
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5.2 Årliga produktionskostnader 

Den årliga produktionskostnaden uppgår enligt beräkningsmodellen till 5 857 033 333 kr. 

 

5.3 Lägsta medelvärdet av sportpriset på el som gör 

investeringen lönsam 

Det lägsta medelvärdet av spotpriset på el som uppfyller investeringens avkastningskrav är  

675 kr/MWh. 

 

5.4 Uppskattning av direkta utsläpp från det nya 

biobränslekraftverkets elproduktion 

Utsläpp CO2 25 kg/MWh el 

Utsläpp NO2 553 g/MWh el 

Utsläpp SO2 67,5 g/MWh el  

Utsläpp stoft 2,5 g/MWh el 

Tabell 7: Utsläpp per producerad MWh el 

 

5.5 Elprisets förändring 

Medelvärdet av spotpriset på el för de föregående två åren är 440 kr/MWh. Med det nya 

kraftverket i produktion blir samma medelvärde 677 kr/MWh. Detta innebär en procentuell 

ökning av 54 %. 

Nedan visas diagram som skapats utifrån de veckopriser på Nord Pool Spot som studien utgått 

från. I det första diagrammet visas prisutvecklingen de senaste två åren. I det andra 

diagrammet har alla priser som understigit det nya biobränslekraftverkets produktionskostnad 

ersatts med denna kostnad, dvs. 669 kr/MWh. 

 

 

Figur 18: Elprisets historiska utveckling de senaste två åren. 
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Figur 19: Elprisets utveckling under föregående två år med antagen produktion från det nya 
biobränslekraftverket. 
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6 Modellernas rimlighet 

 

6.1 Modellen för beräkning av produktionskostnader 

Antagandet om fördelningen av produktionskostnader anses vara rimligt så länge 

bränslepriset inte avviker från den nuvarande prisbilden. Om bränslepriserna stiger kraftigt 

innebär detta att kostnaderna för drift och underhåll blir orimligt stora i denna modell. Det 

motsatta gäller vid prissänkningar. Om biobränslepriset inte antas vara konstant kommer 

kostnadsfördelningen att variera med priset vilket kräver en mer avancerad modell. 

 

6.2 Modellen för beräkning av det lägsta medelvärdet av 

spotpriset på el som uppfyller uppställda 

avkastningskrav 

Denna modells rimlighet är till stor del beroende på föregående modells rimlighet och till viss 

del uppskattningen av priset på elcertifikat under de första 15 åren av produktion. De 

avkastningskrav som har använts i modellen anses vara rimliga för en nybyggnation av ett 

kraftverk av denna typ enligt Elforsks uppgifter. 

 

6.3 Modellen för uppskattning av direkta utsläpp från det 

nya biobränslekraftverkets elproduktion 

Bristen i modellen är att ingen hänsyn tagits till att Igelstaverkets bränslemix skiljer sig från 

studiens biobränslekraftverk. Igelstaverket förbränner 25 % returbränslen och dess 

förbränning ger upphov till större utsläpp i vissa kategorier än trädbränslet som antas 

förbrännas i studiens kraftverk. Därmed bör utsläppen som beräknats med modellen vara lägre 

i verkligheten. 

 

6.4 Modellen för analys av elprisets förändring 

I modellen har empirisk data av spotpriser använts i analysen för hur elpriset skulle kunna 

påverkas om biobränslekraftverket skulle producera el med ett fullt kapacitetsutnyttjande. Om 

framtida elpriser är högre skulle elprisets förändring bli mindre än resultatet som räknats 

fram. Detsamma gäller för fallet då kapacitetsutnyttjandet inte är 100 %. 

 

 

 

 



-45- 
 

7 Slutsats 

 

Det första målet i studien var att utreda de tekniska och ekonomiska möjligheterna samt 

begränsningarna för att bygga om kärnkraftverket Ringhals 3 till ett biobränslekraftverk. En 

ombyggnad av Ringhals 3 till ett biobränslekraftverk innebär att vissa komponenter kan 

behållas samtidigt som andra måste ersättas. Det optimala valet av förbränningspanna är av 

typen CFB och enligt studien kommer det krävas tre pannor med en termisk effekt på ca 830 

MW styck. Då de nya pannorna medför högre ångvärden måste delar av turbinsystemet 

ersättas och omkonstrueras. Behovet av omkonstruktion begränsas av att Ringhals 3 är en 

tryckvattenreaktor där reaktorvattnet inte kommer i kontakt med flertalet komponenter som 

därmed inte kontamineras av radioaktivitet. Den uppskattade investeringskostnaden för 

omkonstruktionen uppgår till 17,6 miljarder kr. 

Det andra målet innebar att den totala årliga produktionskostnaden skulle beräknas utifrån 

kostnad för biobränsle och övriga produktionskostnader (drift och underhåll). Denna kostnad 

beräknades till 5 857 033 333 kr. 

Det tredje målet var att beräkna det lägsta medelvärdet av spotpriset på el som uppfyllde 

uppställda avkastningskrav. Kalkylräntan sattes till 6 % och avbetalningstiden till 15 år. Det 

beräknade lägsta medelspotpriset uppgick med de uppställda avkastningskraven till 675 

kr/MWh. 

Det fjärde målet i studien var att uppskatta de direkta utsläppen från det nya 

biobränslekraftverkets elproduktion. För varje MWh producerad el uppgick dessa utsläpp till 

25 kg CO2, 553 g NO2, 67,5 g SO2 och 2,5 g stoft. 

Det femte och sista målet var att analysera hur elpriset skulle påverkas om 

biobränslekraftverket började producera och sälja el på elmarknaden. Resultatet av 

uträkningen från den uppställda modellen blev ett medelspotpris på 677 kr/MWh, vilket 

innebar en prisökning med 54 % jämfört med spotpriset för de föregående två åren. 
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8 Diskussion 

 

Redan tidigt i studien framgick att logistiken av bränslen skulle innebära en stor utmaning 

pga. storleken på det nya kraftverket. Denna uppfattning förstärktes efter muntliga samtal med 

experter inom området. Tveksamhet råder kring om allt bränsle skulle kunna inhandlas från 

Sverige utan att orsaka stora störningar på biobränslemarknaden. Ett nytt högförbrukande 

biobränslekraftverk som studien undersökt skulle kunna orsaka prisförändringar som är svåra 

att förutse. Ett beroende av importerade bränslen kan därför vara svårt att undkomma och en 

närmare studie av den internationella biobränslemarknaden skulle kunna utgöra ett område för 

framtida studier. 

Produktionskostnaden av el för biobränslekraftverket skulle enligt studien vara mer än 50 % 

större än det genomsnittliga historiska marknadspriset för de senaste två åren. Antalet veckor 

där spotpriset översteg produktionskostnaden för biobränslekraftverket, och som därmed 

skulle ge en marginal, uppgick till sex veckor. Detta var under vinterhalvåret 2010-2011 (v. 

48- v. 1). Det skulle därmed vara ekonomiskt ohållbart att producera el under hela året och 

med liknande elpriser i framtiden skulle investeringen få svårt att inbringa lönsamhet. 

Lönsamheten skulle säkerligen förbättras om spillvärmen kunde tas tillvara på istället för att 

värma upp havsvatten. Det skulle därför vara bättre att investera i ett kraftvärmeverk som 

producerar både el och fjärrvärme istället för ett kondenskraftverk som endast producerar el. 

Ett annat alternativ med potential att förhöja lönsamheten hade varit att bygga en 

förtorkningsanläggning för bränslet i anslutning till biobränslekraftverket för att på så vis 

minska fukthalten och därmed öka värmevärdet på bränslet. 

En åtgärd som hade kunnat sänka produktionskostnaden en aning hade varit att använda en 

bränslemix av skogsflis och returträ precis som Igelstaverket. Detta hade bidragit till förhöjda 

utsläpp av vissa giftiga föroreningar men det är möjligt att denna åtgärd hade varit nödvändig. 

Avvecklingsprocessen av Ringhals 3 skulle vara tidskrävande oavsett vilken 

avvecklingsstrategi som väljs. Denna studie har haft sin utgångspunkt i dagens förutsättningar 

och hur dessa skulle kunna utvecklas de närmaste 15 åren.  Innan en avveckling av Ringhals 3 

är färdig kan många av dessa förutsättningar ha förändrats avsevärt och dessa är svåra att 

förutspå. Det är viktigt att betona detta och om vidare studier inom området utförs i framtiden 

bör detta tas i beaktning. 
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga A - beräkningar 

 

10.1.1 Produktionskostnad 

 

Beräkning av den årliga bränsleförbrukningen 

 

     (      )               

 

Beräkning av den årliga produktionskostnaden 

 

            

     
               

 

10.1.2 Lägsta medelvärdet av spotpriset på el som gör 

investeringen lönsam 

 

Beräkning av årlig intäkt från försäljning av elcertifikat 

 

         (      )                

 

Beräkning av intäkt från årlig försäljning av el 

 

           

     
 (                     )                

 

Beräkning av det lägsta möjliga medelvärdet av spotpriset på el 

 

          

     (      )
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10.1.3 Uppskattning av direkta utsläpp från det nya 

biobränslekraftverkets elproduktion 

 

  

   
               

   

   
               

  

   
                

 

   
                 

 

10.1.4  Analys av elprisets förändring 

 

Beräkning av elpris baserat på produktionskostnaden 

 

          

     (      )
     

  

   
      

   

   
 

 

Beräkning av medelvärdet av spotpriset på el för föregående två år 

 

                      

   
    

  

   
 

 

Beräkning av medelvärdet av det modifierade spotpriset på el baserat på föregående två år 

 

  
                      

   
    

  

   
 

 

Beräkning av procentuell ökning av medelspotpriset 
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10.2 Bilaga B – Tabell för investeringskalkyl med 

nuvärdemetoden 

 

 

Tabell 8: Tabell med nusummefaktorer för olika avkastningskrav. Källa: Expowera, 2012. 
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10.3 Bilaga C – Spotpriser på el 

 

10.3.1 Verkliga elpriser 

 

Vecka - År  Pris (kr/MWh) 

13 - 12 217,24 

12 - 12 242,02 

11 - 12 269,32 

10 - 12 280,36 

09 - 12 301,21 

08 - 12 297,44 

07 - 12 357,25 

06 - 12 606,58 

05 - 12 575,10 

04 - 12 378,42 

03 - 12 342,86 

02 - 12 333,65 

01 - 12 286,81 

52 - 11 246,22 

51 - 11 285,83 

50 - 11 313,60 

49 - 11 337,31 

48 - 11 328,85 

47 - 11 358,25 

46 - 11 441,52 

45 - 11 426,01 

44 - 11 388,71 

43 - 11 351,41 

42 - 11 365,18 

41 - 11 318,97 

40 - 11 116,90 

39 - 11 227,95 

38 - 11 284,85 

37 - 11 184,40 

36 - 11 338,47 

35 - 11 430,58 

34 - 11 410,46 

33 - 11 388,04 

32 - 11 345,92 

31 - 11 377,71 

30 - 11 320,52 

29 - 11 334,75 

28 - 11 395,11 
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27 - 11 417,47 

26 - 11 384,55 

25 - 11 400,33 

24 - 11 443,49 

23 - 11 473,42 

22 - 11 470,67 

21 - 11 463,83 

20 - 11 483,09 

19 - 11 505,21 

18 - 11 513,70 

17 - 11 428,04 

16 - 11 437,25 

15 - 11 503,95 

14 - 11 508,89 

13 - 11 567,89 

12 - 11 573,45 

11 - 11 585,00 

10 - 11 529,18 

09 - 11 558,72 

08 - 11 605,69 

07 - 11 587,86 

06 - 11 550,36 

05 - 11 519,68 

04 - 11 551,86 

03 - 11 564,66 

02 - 11 617,68 

01 - 11 738,03 

52 - 10 775,29 

51 - 10 841,93 

50 - 10 934,88 

49 - 10 808,99 

48 - 10 744,17 

47 - 10 605,52 

46 - 10 516,14 

45 - 10 465,91 

44 - 10 446,92 

43 - 10 481,22 

42 - 10 495,49 

41 - 10 488,65 

40 - 10 448,68 

39 - 10 476,04 

38 - 10 473,93 

37 - 10 467,55 

36 - 10 466,30 

35 - 10 474,60 



-55- 
 

34 - 10 445,35 

33 - 10 424,86 

32 - 10 409,16 

31 - 10 344,28 

30 - 10 370,14 

29 - 10 418,46 

28 - 10 450,32 

27 - 10 470,07 

26 - 10 450,01 

25 - 10 394,41 

24 - 10 423,14 

23 - 10 399,50 

22 - 10 363,17 

21 - 10 359,11 

20 - 10 337,21 

19 - 10 394,23 

18 - 10 456,07 

17 - 10 393,20 

16 - 10 412,32 

15 - 10 433,85 

14 - 10 449,71 

Tabell 9: Spotpriser på el 

10.3.1.1 Modifierade elpriser 

 

Vecka - År      Pris (kr/MWh) 

13 - 12 669,00 

12 - 12 669,00 

11 - 12 669,00 

10 - 12 669,00 

09 - 12 669,00 

08 - 12 669,00 

07 - 12 669,00 

06 - 12 669,00 

05 - 12 669,00 

04 - 12 669,00 

03 - 12 669,00 

02 - 12 669,00 

01 - 12 669,00 

52 - 11 669,00 

51 - 11 669,00 

50 - 11 669,00 

49 - 11 669,00 

48 - 11 669,00 



-56- 
 

47 - 11 669,00 

46 - 11 669,00 

45 - 11 669,00 

44 - 11 669,00 

43 - 11 669,00 

42 - 11 669,00 

41 - 11 669,00 

40 - 11 669,00 

39 - 11 669,00 

38 - 11 669,00 

37 - 11 669,00 

36 - 11 669,00 

35 - 11 669,00 

34 - 11 669,00 

33 - 11 669,00 

32 - 11 669,00 

31 - 11 669,00 

30 - 11 669,00 

29 - 11 669,00 

28 - 11 669,00 

27 - 11 669,00 

26 - 11 669,00 

25 - 11 669,00 

24 - 11 669,00 

23 - 11 669,00 

22 - 11 669,00 

21 - 11 669,00 

20 - 11 669,00 

19 - 11 669,00 

18 - 11 669,00 

17 - 11 669,00 

16 - 11 669,00 

15 - 11 669,00 

14 - 11 669,00 

13 - 11 669,00 

12 - 11 669,00 

11 - 11 669,00 

10 - 11 669,00 

09 - 11 669,00 

08 - 11 669,00 

07 - 11 669,00 

06 - 11 669,00 

05 - 11 669,00 

04 - 11 669,00 

03 - 11 669,00 



-57- 
 

02 - 11 669,00 

01 - 11 738,03 

52 - 10 775,29 

51 - 10 841,93 

50 - 10 934,88 

49 - 10 808,99 

48 - 10 744,17 

47 - 10 669,00 

46 - 10 669,00 

45 - 10 669,00 

44 - 10 669,00 

43 - 10 669,00 

42 - 10 669,00 

41 - 10 669,00 

40 - 10 669,00 

39 - 10 669,00 

38 - 10 669,00 

37 - 10 669,00 

36 - 10 669,00 

35 - 10 669,00 

34 - 10 669,00 

33 - 10 669,00 

32 - 10 669,00 

31 - 10 669,00 

30 - 10 669,00 

29 - 10 669,00 

28 - 10 669,00 

27 - 10 669,00 

26 - 10 669,00 

25 - 10 669,00 

24 - 10 669,00 

23 - 10 669,00 

22 - 10 669,00 

21 - 10 669,00 

20 - 10 669,00 

19 - 10 669,00 

18 - 10 669,00 

17 - 10 669,00 

16 - 10 669,00 

15 - 10 669,00 

14 - 10 669,00 

Tabell 10: Modifierade spotpriser på el 

 


