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Abstract 
 
Recent turmoil surrounding nuclear power as an energy source, especially since the accident 
at Fukushima, has largely contributed to the debate of whether or not nuclear power should be 
used as an energy source. This study has examined the economic feasibility of replacing 
Forsmark’s 3rd nuclear reactor with a bio fueled power plant, and find out how this could be 
done. 

The power generation that has to be replaced is equal to 1170 MWe. To replace this, 6 large-
scale CFB-boilers, each providing over 200 MWe, were necessary. In addition to this, each 
boiler required their respective turbine sets, comprising one high-pressure-, and one low-
pressure turbine with intermediate reheating capacities. 

Based on this, a rankine-cycle was modeled using the software EES, to be able to calculate 
the total heat required in the power plant. This was calculated to 8,24 MJ/kWh. The total heat 
required together with the fuel-data, resulted in the amount of fuel required. 

Since the energy content of biomass fuel is far less than that of uranium, massive amounts of 
fuel have to be used to be able to produce the same amount of electricity. 

As a consequence, the logistics and handling costs for biomass fuels are quite high and 
undeniably affect the investment cost. 

Electricity, fuel and so-called electricity certificates prices were modeled and forecasted in 
order to calculate the annual income and expenses over the project time period. 

Investment costs for the project were calculated to 10,86 billion SEK and the pay-back time 
was estimated to 8 years. Study findings show that such an investment would provide a total 
return of 22.5 billion SEK. 
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Sammanfattning 

Senaste tidens turbulens kring kärnkraft som energikälla, inte minst efter haveriet i 
Fukushima, har bidragit till att debatten beträffande kärnkraft ånyo ifrågasatts. Denna studie 
har undersökt huruvida det är ekonomiskt försvarbart att ersätta Forsmarks 3:e reaktor med ett 
biobränsleeldat kraftverk och tagit reda på hur detta skulle kunna gå till. 
 
Den effekt som var tvungen att ersättas uppgick till 1170 MWe. För att ersätta denna effekt 
med ett biobränsleeldat kraftverk, var 6 stycken CFB-pannor nödvändiga, var och en med 
effekt 200 MWe. Utöver detta krävde varje panna varsin turbinanläggning bestående av en 
högtrycksturbin och en mellantrycksturbin med mellanöverhettning.  
 
Utifrån detta modellerades en rankinecykel i EES för att kunna räkna ut det värmebehov som 
anläggningen krävde för att ersätta Forsmarks årliga elproduktion. Detta värmebehov, 8,24 
MJ/kWh, låg sedan tillsammans med bränsledata för de valda bränslemixarna till grund för 
beräknandet av den krävda bränslemängden.  
 
Energiinnehållet i biobränslen är dock avsevärt mycket lägre än i uran varför en stor mängd 
biobränsle måste användas för att få ut samma mängd el. En naturlig följd av detta blir att 
logistiken och bränslehanteringen är väsentligt annorlunda, båda aspekter som onekligen 
inverkar på investeringskostnaden. 
 
El-, bränsle- och elcertifikatspris modellerades för att beräkna de årliga intäkter och kostnader 
sett över hela den tekniska livslängden för kraftverket. 
 
Investeringskostnader för projektet kalkylerades till 10,86 miljarder SEK och 
återbetalningstiden tiden uppskattades till 8 år. Studiens resultat visade att en sådan 
investering skulle ge en total avkastning om 22,5 miljarder SEK. 
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2 Inledning 

2.1 Introduktion 
Senaste tidens turbulens kring kärnkraft som energikälla, inte minst efter haveriet i 
Fukushima, har bidragit till att debatten beträffande kärnkraft som energikälla ånyo 
ifrågasatts. 
 
Parallellt med detta har samhället sett en utveckling och framsteg har gjorts inom forskningen 
kring förnyelsebara energikällor i syfte att ersätta den energiförsörjning som i dagsläget har 
sitt ursprung i fossila bränslen samt kärnkraft. Detta har medfört att biobränslekraftverk idag 
ses som en viktig framtida energikälla. 
 
Detta projekt ämnar undersöka just möjligheten att ersätta kärnkraft med biobränslekraft. För 
att belysa detta med ett konkret exempel kommer detta projekt närmare undersöka huruvida 
Forsmarks tredje reaktor, F3, kan ersättas med ett biobränsleeldat kraftverk optimerat för ren 
elproduktion. Forsmark 3, som togs i kommersiellt bruk i augusti 1985, genererar idag en 
nettoeffekt om 1170 MW (Vattenfall, 2012). Är denna nettoeffekt uppnåelig för en 
biobränslekraftsanläggning och hur skulle denna i sådant fall utformas? En jämförelse med 
Igelstaverket i Södertälje som innehar Sveriges största bioeldade panna, med en 
nettoproduktion om 85 MW el, samt 200 MW fjärrvärme, åskådliggör vidden av detta projekt. 
Hänsyn skall dock tagas till att endast elproduktion kommer att studeras i denna rapport.  
 
Vidare, hur skall den enorma mängd bränsle som behövs för att driva ett sådant kraftverk 
anskaffas samt hur skall logistiken kring förvaring, hantering och infrastruktur på plats 
utformas? Igelstaverket, i sitt nuvarande skick tar emot omkring 200 lastfartyg, 200 tåg, samt 
11,000-12,000 lastbilstransporter per år (Söderenergi, 2012). Även bränsleanalyser kommer 
att genomföras i syfte att hitta biobränslen som lämpar sig för förbränning optimerad för 
elproduktion 
 
Utöver detta kommer även det geografiska läget att studeras. Kan det vara så att dess 
omdelbara närhet till Östersjön kan komma att spela en avgörande faktor när det gäller 
införseln av bränsle? 
  
En omställning av Forsmark 3 till ett biobränslekraftverk innebär även stora investeringar och 
därmed måste en investeringskalkyl framställas för att tydligare kunna reda ut lönsamheten i 
ett sådant projekt.  
 
Dessa delar kommer sedan att sammankopplas i en slutlig diskussion kring den ekonomiska 
möjligheten och rimligheten i att ersätta Forsmark 3 med ett biobränslekraftverk. 
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2.2 Syfte, mål och problemformulering 

 Syfte 2.2.1

”Projektet ämnar undersöka huruvida det är möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att ersätta 
kärnkraftverket Forsmark 3 med ett biobränslekraftverk.” 
 

 Mål 2.2.2

I och med omställningen från kärnkraft till biobränslekraft uppstår onekligen flera frågor som 
måste besvaras och kritiska punkter som måste identifieras. Målsättningen med denna studie 
är således att identifiera dessa faktorer och parametrar och förstå hur de inverkar på 
investeringens lönsamhet.  
 

 Problemformulering 2.2.3

”Skulle en ersättning av Forsmarks tredje kärnkraftsreaktor med ett biobränsleeldat kraftverk 
optimerat för elproduktion vara en lönsam investering?” 
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3 Litteraturstudie  

3.1 Den svenska elmarknaden 
El är en förutsättning för i stort sett all annan energiförsörjning och intar därför en särställning 
inom energisystemet. Tillgång på el är i många fall även en förutsättning för att andra 
tekniska system skall fungera, exempelvis elektroniska kommunikationer, vilka i sin tur är 
viktiga för att energisystemet skall fungera (Svensk Energi, 2012). 
 
Den svenska elproduktionen utgörs av fyra olika byggstenar som är intimt ihopkopplade. Den 
första byggstenen utgörs av den så kallade baskraften, vilken består av vattenkraft, kärnkraft 
och kraftvärme. Denna del motsvarar 90% av all elproduktion i Sverige. Den andra 
byggstenen är reglerkraften som framförallt är den del av vattenkraften som kan sparas i 
vattenmagasinen. Den tredje byggstenen består av den kompletterande kraften såsom 
vindkraft och annan nytillkommen kraft i systemet som inte kan planeras i förväg vad gäller 
produktion. Den sista byggstenen är det utbyggda elnätet i form av transmissionsnät som finns 
i Sverige och som är en central förutsättning för en stabil och effektiv elförsörjning (Svensk 
Energi, 2011c). 
 
Energiförsörjningen har traditionellt setts som en nationell angelägenhet. Dock har den 
senaste tidens globalisering i samhället även bidragit till att energimarknaden blivit allt mer 
internationell. Ökad konkurrens om råvaror och marknader, avregleringar samt ett ökat 
samarbete över landsgränserna har alla bidragit till denna utveckling.  
 
Mellan åren 1970 och 1987 ökade elanvändningen i Sverige med i genomsnitt 5% per år. 
Utvecklingen har dock planat ut sedan dess. Elanvändningen påverkas i hög grad av ett flertal 
olika faktorer såsom den ekonomiska och tekniska utvecklingen, energiprisernas utveckling, 
näringslivets struktur, befolkningsförändringar och utomhustemperaturen.  
 
Den totala elanvändningen i Sverige år 2010 uppgick till 147 TWh, inklusive 
distributionsförluster, vilket var en markant ökning jämfört med 2009 års konsumtion om 138 
TWh. Detta kan förklaras med det förbättrade konjunkturläget under året. Elanvändningens 
utveckling i Sverige sedan år 1970 fram till och med år 2010 kan ses i figur 1 
(Energimyndigheten, 2011). I denna figur kan också elanvändningen per sektor urskiljas och 
hur detta har ändrats över åren. 
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Figur 1: Sveriges elanvändning per sektor i TWh, 1970-2010 (Energimyndigheten, 2011) 

 
I början av 1970-talet stod vattenkraft och oljekondenskraft för den absolut största delen av 
den svenska elproduktionen. Oljekriserna på 1970-talet sammanföll med Sveriges utbyggnad 
av kärnkraft men var även en bidragande faktor till utbyggnaden i syfte att bli kvitt 
oljeberoendet i landet. 2010 stod vattenkraften för 46%, kärnkraften för 38% och vindkraften 
för 2,4% av den totala produktionen om 145 TWh. Den resterande delen utgörs dels av 
fossilbaserad el 5,4% främst från olja, kol och naturgas samt biobränslebaserad elproduktion 
vilket stod för 8,2% (Energimyndigheten, 2011). I figur 2 kan Sveriges elproduktion per 
kraftslag mellan åren 1970-2010 observeras, uttryckt i TWh. Här kan det tydligt urskiljas hur 
olika kraftslag har bidragit till den svenska elproduktionen under denna period. 

 
Figur 2: Sveriges elproduktion per kraftslag i TWh, 1970-2010, (Energimyndigheten, 2011) 

 

 



-13- 
 

 
I figur 3 här nedan visas den svenska elproduktionen per kraftslag uppdelad i procent av den 
totala produktionen.    

 
Figur 3: Svensk elproduktion per kraftslag, (Energimyndigheten, 2011) 

 

3.2 Det svenska elnätet 
Energi kan aldrig förstöras utan endast omvandlas, varför mängden använd energi alltid måste 
motsvaras av mängden tillförd energi. Vidare kan el inte lagras vilket medför att det nationella 
elsystemet hela tiden måste vara balanserat mellan produktion och användning. Ansvaret för 
att systemet upprätthåller balansen innehas av Svenska Kraftnät vilket är Sveriges 
systemoperatör. Det är även Svenska Kraftnät som förvaltar och driver det svenska stamnätet 
(Energimyndigheten, 2011). 
 
Elnätet i Sverige är indelat i tre olika nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet är ett 
högspänningsnät som transporterar el över långa avstånd och till grannländer. Stamnätet ägs 
av Svenska Kraftnät och består av 15 000 km ledning. Regionnätet å andra sidan utgörs av 33 
000 km ledning och ägs av de tre stora kraftbolagen Vattenfall, E.ON. och Fortum. 
Regionnätets uppgift är att transportera el från stamnätet till lokalnätet och i vissa fall direkt 
till större elförbrukare. Lokalnätet utgöra av 479 000 km ledning och ägs främst av stora 
kraftbolagen och av kommunala bolag. Totalt omfattar det svenska elnätet 528 000 km varav 
59% utgörs av jordkabel (Energimyndigheten, 2011). 
 

3.3 Det nordeuropeiska elnätet 
För närvarande finns överföringsförbindelser från Sverige till Norge, Finland, Danmark, 
Tyskland och Polen. Den totala överföringskapaciteten mellan Sverige och utlandet uppgår 
idag till 8760 MW och mellan utlandet och Sverige till 9140 MW. Kraftnätet är dock i hög 
grad avhängigt den svenska energimixen då en expansion i exempelvis vindkraft ställer ökade 
krav på flexibilitet då vindkraftens produktion inte är lika tillförlitlig som andra 
produktionsslag (Energimyndigheten, 2011). 
 

46,0% 

38,0% 

8,2% 

5,4% 2,4% 

Vattenkraft 

Kärnkraft 

Biobränsle 

Fossila Bränslen 

Vindkraft 
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Handelsströmmarna mellan Sverige och grannländerna varierar både mellan åren, men även 
under året. Handeln mellan länderna beror på prisskillnader mellan de olika elprisområdena. 
Under år 2010 nettoimporterades el framförallt från Finland. Sett utifrån ett nordiskt 
perspektiv, var Norden som helhet nettoimportör av el under 2010 då omkring 19 TWh el 
importerades, vilket kan jämföras med året innan då Norden nettoimporterade 8,2 TWh 
(Energimyndigheten, 2011). 
 

3.4 Kärnkraft 

  Den svenska kärnkraften – Historisk tillbakablick  3.4.1

I augusti år 1945 fälldes två atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. 
Detta skulle sedermera innebära slutet på Andra Världskriget, dock var denna nya 
skrämmande och förödande kraft något som fascinerade forskare över hela världen. I Sverige 
höjdes nu röster om att landet skulle ta fram en egen atombomb i syfte att avskräcka 
eventuella angripare. De fredliga avsikterna var dock av största vikt och hösten 1945 bildades 
Atomkommittén i syfte att forska kring och hitta fredliga metoder att utnyttja denna kraft 
(SKI, 2010).  
 
Under 1950-talet var Sverige ett av världens mest framgångsrika industriländer. Landet hade 
klarat sig ur Andra Världskriget i en gynnsam position, den svenska industrin upplevde en 
kraftig tillväxt och behovet av god tillgång till billig energi var stort. Sverige ville dock inte 
bygga ut fler älvar med vattenkraft, men samtidigt behövde det stora oljeberoendet minskas. 
För att tillgodose det ökade behovet av energi bestämdes det således att Sverige skulle satsa 
på kärnkraft (Vattenfall, Kärnkraftens Historia i Sverige, 2012).  
 
Sveriges första kärnkraftsreaktor som kom att benämnas R1 tog 3 år att bygga och ligger än 
idag i en underjordisk hall vid Drottning Kristinas Väg 51, vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Reaktorn startades igång den 13 juli 1954 klockan 18.59, den hade en maximal effekt om 1 
MW och var endast tänkt att användas i forskningssyfte (SKI, 2010).   
 
Under 1960-talet fortsatte utvecklingen av det civila kärnkraftsprogrammet i Sverige. 
Ågestareaktorn togs i drift 1963 och försåg sedan Farsta med fjärrvärme under 10 år (SKI, 
2010). I januari 1970 förordas så Forsmark i Östhammars kommun som lämplig plats för 
Sveriges fjärde Kärnkraftverk av regeringen och tillstånd ges året senare att uppföra 
Forsmarks första reaktor. Det dröjer dock fram till 1972 innan kärnkraftsproducerad 
elektricitet kommer ut på det svenska nätet för första gången, då Oskarshamn 1 tas i 
kommersiell drift. Trots att Ågestareaktorn producerade en liten mängd el, var Oskarshamn 
den första storskaliga producenten av kärnkraftsbaserad el. Bygget av Forsmark 3 skulle inte 
påbörjas förrän i maj 1976 (Vattenfall, 30 Års Drift I Forsmark, 2010). 
 
Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg, USA, i mars 1979 tillsattes reaktorsäkerhetsutredningen 
som skulle undersöka tillståndet hos de svenska kärnkraftverken. Utredningen kom dock fram 
till slutsatsen att säkerheten på kärnreaktorerna i Sverige var högre än i Harrisburg då de 
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vidtagit åtgärder efter olyckan. Icke desto mindre genomfördes en folkomröstning om 
kärnkraften drygt ett år senare, den 23 mars 1980 där det fastställdes att reaktorerna skulle 
fortsätta att drivas tills de kunde ersättas med andra alternativ (SKI, 2010).  
 
År 1980 och 1981 tas Forsmark 1 respektive Forsmark 2 i kommersiellt bruk. I augusti 1985 
tas så äntligen Forsmark 3 i drift med en installerad nettoeffekt vid driftstarten på 1050 MW 
(Vattenfall, Kärnkraftens Historia i Sverige, 2012). 
 

  Forsmarks kärnkraftverk – Historisk tillbakablick  3.4.2

Ett drygt halvår efter driftsättningen av Forsmark 3, i april 1986 inträffar haveriet i Tjernobyl. 
På den tiden låg Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen och information om haveriet nådde 
således inte utanför landets gränser. En måndagsmorgon registrerades dock att personal på 
Forsmark 2 var kontaminerade av radioaktivt material samt att marken omkring kraftverket 
hade kraftigt förhöjda mätvärden. Personal på plats började snabbt misstänka att det var den 
nyöppnade tredje reaktorn på Forsmark som hade börjat läcka, allmänheten informerades och 
Forsmark evakuerades samtidigt som noggranna mätningar genomfördes. Snart konstaterades 
det dock att läckaget inte kunde komma från de egna reaktorerna, varpå kärnkraftverken i 
Finland kontaktades. Även där konstaterades att problemet inte låg i dessa kraftverk och 
slutligen uppdagades det att radioaktiviteten kom från Tjernobyl. Det var således Forsmark 
som var först i omvärlden med att upptäcka kärnkraftsolyckan i Tjernobyl (Vattenfall, 30 Års 
Drift I Forsmark, 2010). 
 
Under de följande åren sker inget uppseendeväckande på Forsmark, effekten i de olika 
reaktorerna höjs successivt genom byte av turbiner. År 2009, efter 20 års studier och 
undersökningar, bestämmer Svensk Kärnbränslehantering AB att slutförvaret för kärnavfall 
skall hamna i Forsmark (Vattenfall, 2010).  
 

  Grundprincip och reaktortyper   3.4.3

I ett kärnkraftverk uppstår källan till energi i klyvningen av atomer, så kallad fission. 
Grundprincipen är tämligen enkel; använda den inkapslade energin i atomernas kärnor till att 
producera ånga. Denna ånga driver sedan en turbin som i sin tur är kopplad till en generator 
som alstrar el. Detta kan även benämnas kondenskraft. 
 
Mer praktiskt går atomklyvningen till på så sätt att en oladdad neutron skickas mot en 
uranatom, så att atomkärnan klyvs och nya neutroner frigörs. Dessa frigjorda neutroner kan i 
sin tur klyva andra atomer som kan klyva fler atomer och på så vis uppstår en kedjereaktion. 
Vid dessa kärnklyvningar frigörs värme vilken används för att hetta upp vattnet i reaktorn till 
kokning. (Vattenfall, Teknisk Broschyr - Forsmark, 2009) 
 
Det finns idag olika typer av kärnkraftsreaktorer världen över som använder sig av olika 
tekniker för att uppnå samma mål. I Sverige finns det dock endast två typer av reaktorer, kok- 
och tryckvattenreaktorer, så kallade lättvattenreaktorer. I en tryckvattenreaktor är trycket i 



-16- 
 

reaktortanken så högt att vattnet inte kan koka. Det varma vattnet värmer en sekundär 
vattenkrets där vattnet kokar till ånga vilken driver ångturbinerna och generatorn. I en 
kokvattenreaktor å andra sidan används samma vatten i reaktorn som i turbinerna vilket 
ensamt bildar en sluten krets. Båda dessa reaktorer är så kallade kondenskraftverk, vilket 
betyder att de endast producerar el. Kylmedlet är havsvatten som pumpas in i kondensorn för 
att kyla ner den varma ångan och sedan pumpas tillbaka ut i havet. Kylvattnet, utgör dock en 
egen sluten krets och kommer således inte i kontakt med vattnet i pannan (Svensk Energi, 
2012).  
 

  Forsmark 3 3.4.4

Forsmark 3 är en så kallad kokvattenreaktor (BWR – Boiling Water Reactor), byggd av Asea-
Atom. I kokvattenreaktorns reaktortank finns bränslet, anrikat uran inkapslat i metallrör, vilka 
sitter i knippen i så kallade bränsleelement. I Forsmarks tredje reaktor består härden av 700 
sådana bränsleelement omgivna av vatten. Det är detta vatten som sedan hettas upp till 
kokning så att vattenånga bildas. Ångan leds därefter direkt till en turbinanläggning där ångan 
får turbinerna att driva en generator som alstrar elektricitet.  
 
I ångturbinen omvandlas följaktligen värmeenergi till mekanisk energi genom att ångan får 
turbinrotorn att rotera. Forsmark 3 är kopplat till ett enda turbinaggregat till skillnad från 
Forsmark 1 och 2 som båda är kopplade till 2 olika aggregat. Forsmark 3’s turbinaggregat är 
dock mer än dubbelt så stort än övriga aggregat med avseende på effekt.  
 
Varje turbinaggregat består av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner som alla sitter på 
samma axel. När ångan från reaktorn kommer in i turbinaggregatet leds det först in till 
högtrycksturbinens mitt där den får expandera axiellt ut mot turbinändarna. Ångtrycket 
sjunker då från 6,5 MPa vid inloppet till högtrycksturbinen till 0,76 MPa vid utloppet 
samtidigt som temperaturen sjunker från 286°C till 172°C. Ångan har då avgett motsvarande 
40 % av sin energi. Efter högtrycksturbinen leds ångan vidare till de så kallade 
mellanöverhettarna där ångan avfuktas och värms upp ytterligare innan den får passera 
lågtrycksturbinerna för fortsatt expansion. Vid inloppet till lågtryckturbinerna är ångan 250°C 
och har ett tryck på 0,71 MPa. Efter expansion i de tre lågtrycksturbinerna så är ångans 
temperatur blott 32°C och har då ett tryck på 0,0035 MPa (Vattenfall, Teknisk Broschyr - 
Forsmark, 2009). I figur 4 kan en principskiss över turbinaxeln studeras.  

 
Figur 4: Schematisk skiss över turbinaxeln, (OKG, 2011) 
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Vid slutet av varje turbinaxel sitter en generator där den mekaniska rörelseenergin omvandlas 
till elektricitet med en spänning om 20kV. Vid en transformator höjs sedan spänningen till 
400kV innan elen förs ut på det svenska stamnätet. 
 
När ångan passerat turbinanläggningen så leds denna ner i en kondensor i syfte att kondensera 
ångan tillbaka till flytande form. Ångan kondenseras på utsidan av kondensortuberna vilka 
genomströmmas av havsvatten. Det är viktigt att komma ihåg att i ett kärnkraftverk så utgör 
vattnet i reaktorn ett slutet kretslopp och blandas således inte med kylvattnet från havet, varför 
dessa två vattenmängder aldrig kommer i kontakt. Vid kylprocessen hettas kylvattnet upp 
10°C genom värmeöverföringen mellan de båda vattenflödena och vid full drift passerar i 
genomsnitt 50 m3 per sekund genom kondensorn. 
 
Från kondensorn pumpas sedan vattnet tillbaka till reaktoranläggningen för att ånyo hettas 
upp. På vägen tillbaka sker dock en uppvärmning av vattnet i en lågtryck- samt 
högtrycksförvärmare samtidigt som vattnets tryck ökas i två steg, både i kondensat- och 
matarvattenpumpen. 
 
Effekten i ett kärnkraftverk regleras med hjälp av så kallade styrstavar som minskar 
respektive ökar kärnklyvningen. Detta sker genom att dessa styrstavar, mellan 100-175 
stycken beroende på reaktor, skjuts in eller ut ur härden underifrån. Genom att skjuta in 
styrstavarna, så minskar kärnklyvningen genom att neutronerna dras till stavarna som består 
av olika ämnen, bland annat bor. Vid ett snabbstopp skjuts styrstavarna in helt och hållet och 
kärnklyvningen upphör då omedelbart. I figur 5 åskådliggörs kärnkraftsprocessen med en 
schematisk bild där komponenterna finns utmarkerade.  

 
Figur 5: Schematisk skiss över kärnkraftsprocessen, (OKG, 2011) 
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Den tekniska livslängden för ett kärnkraftverk uppskattas till minst 40 år vilket innebär att 
tidigast 2025, oaktat politiska reformer och dylikt, så måste Forsmark 3 bytas ut. Livslängden 
kan emellertid utökas genom gott underhåll och eventuellt utbyte av väsentliga delar. 
 
Omkring 3-4 % av den el som produceras av Forsmark används för den egna driften av 
verksamheten. Vid en eventuell störning i elförsörjningen så har det vidtagits åtgärder för att 
fortsatt kunna sköta driften. Forsmark 3 har fyra installerade dieselkraftverk som kan 
användas som reservkraftsystem vid en eventuell eldriftsstörning. Utöver detta, finns även ett 
70 kV nät med en snabbstartande gasturbinanläggning på 38 MW (uppnår full effekt på cirka 
2 minuter) som kan användas vid behov (Vattenfall, Teknisk Broschyr - Forsmark, 2009). 
 
I tabell 1 återfinns teknisk data för Forsmark 3. Den elektriska effekten som skall ersättas är 
som kan uttydas ur tabellen 1170 MWe, vidare finns även data över ångans egenskaper i de 
olika stegen i ångcykeln samt data över turbinen.  
 

Reaktor   
 

Ångdata, tryck[MPa]/temp.[°C] 
Nettoeffekt [MWe] 1170 

 
Från reaktor 6,9/286 

Termisk effekt [MWth] 3300 
 

Före högtrycksturbin 6,5/281 
Drifttryck [MPa] 7 

 
Före mellanöverhettare 0,76/172 

Ångtemperatur [°C] 286 
 

Före lågtrycksturbin 0,71/250 
Ångflöde [kg/s] 1810 

 
Före kondensor 0,0035/32 

   
 

 
   Turbiner   
 

Vattendata, tryck[MPa]/temp.[°C] 
Antal turbiner 1 

 
Efter kondensatpump 2,99/32 

Varvtal [rpm] 1500 
 

Efter matarvattenpump 8,1/170 
Kylvattenflöde [m3/s] 49 

 
Ing. vatten till reaktor 8/218 

 
Tabell 1: Teknisk data Formark 3, (Vattenfall, Teknisk Broschyr - Forsmark, 2009) 

 Produktionshistorik Forsmark 3 3.4.5

År 2010 passerade Forsmarks tre reaktorer en sammanlagd elproduktion om 500 TWh. Detta 
innebär att, sedan starten 1980, så har kärnkraftverket producerat lika mycket el som hela 
Sverige konsumerar under en fyraårsperiod. Produktionen vid kraftverket varierar dock från 
år till år (Vattenfall, 2012c). Detta beror på den så kallade energitillgängligheten, vilket är ett 
mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerar under ett år i 
förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. Då de svenska 
kärnkraftverken stängs av i två sommarveckor varje år för bränslebyte och revision kan den 
teoretiska tillgängligheten uppgå till maximalt 96% (Vattenfall, 2012b). Tillgängligheten kan 
dock även bero på förlängda revisioner, oplanerade produktionsstopp och nedreglering till 
följd av kraftbalansskäl vid exempelvis god tillrinning till vattenmagasinen. Elproduktionen 
för Forsmark 3 ligger på i genomsnitt 8,725 TWh per år (Vattenfall, 2012c). 
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I figur 6 återfinns en graf som illustrerar produktionshistoriken för Forsmark 3 mellan åren 
2000 och 2011 uttryckt i TWh per år. Ur figuren kan det urskiljas att produktionen i Forsmark 
3 legat och pendlat kring 9 TWh/år de senaste 12 åren. 

 
Figur 6: Produktionshistorik Forsmark 3, TWh/år, 2000-2011, (Vattenfall, 2012c) 

 

 Bränsle 3.4.6

Bränslet i ett kärnkraftverk utgörs av uran. Uran, med atomnummer 92, är ett av de tyngsta 
grundämnena med en densitet om 19,1 g/cm3. Det förekommer olika typer av uranisotoper 
naturligt i jordskorpan (World Nuclear Association, 2011). Med en isotop menas att det är 
olika former utav samma grundämne. Att uranmalm inte bryts i större utsträckning beror i 
vissa fall på att koncentrationen uran i jordskorpan inte är tillräckligt hög för att det skall vara 
ekonomiskt försvarbart att bryta denna vid nuvarande uranpriser, vilket är fallet för Sverige. 
De största uranmalmsexportörerna i världen är främst Kanada och Australien, dock bryts 
uranmalm även i Sydafrika, Namibia, Kazakstan, Uzbekistan samt Ryssland. (Vattenfall, 
2012) 
 
De tre naturligt förekommande uranisotoperna är 234U, 235U och 238U, vilket betyder att de har 
samma antal protoner i atomkärnan, det vill säga 92 stycken men olika antal neutroner. 235U är 
den uranisotop som är enklast att klyva varför den används som bränsle inom kärnkraften. 
Dock innehåller naturligt uran endast 0,7% 235U varför uranet måste anrikas till en högre halt 
235U om cirka 3% i avsikt att kunna användas som kärnbränsle. Därefter pressas uranet till 
små så kallade kutsar, vilka är små cylindriska bitar av urandioxid, cirka 10 millimeter höga. 
Dessa kutsar staplas sedan i 4 meter långa rör som bildar bränsleelementen (Svensk Energi, 
2005), (Vattenfall, 2012). Efter 5 år är bränsleelementen förbrukade, varför 20% av alla 
bränsleelement byts ut varje sommar under ett kort driftsstopp för revision och 
underhållsarbete (Forsmarks Kraftgrupp AB, 2011).  
 
Uran är ett mycket energirikt grundämne och som jämförelse så innehåller ett kilogram uran 
lika mycket energi som 90 ton kol och varje urankuts avger lika mycket energi som 700 liter 
dieselolja. En kärnkraftsreaktor innehåller cirka 25 miljoner kutsar. Vid driften av Forsmark 3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Produktionshistorik [TWh/år] 



-20- 
 

förbrukas varje år cirka 20 ton uranbränsle och transporterna av bränslet sker per lastbil, tåg 
eller båt beroende på urangruvans ursprung och var anrikningen sker (Vattenfall, Teknisk 
Broschyr - Forsmark, 2009).  
 
Jämfört med kraftproduktion där den kemiska bindningsenergin tas tillvara såsom olja, kol, 
gas och biobränslen, påverkas produktionskostnaden för kärnkraft endast marginellt av ökade 
råvarukostnader. Med ett fördubblat uranpris ökar bränslekostnaden med 1 öre/kWh och 
elproduktionskostnaden med totalt 5%. Utöver detta så bedöms ett fördubblat uranpris leda till 
att mängden ekonomiskt brytvärd uran blir 10 gånger så stor. Uran är således ur detta 
perspektiv en billig råvara för elproduktion (Kärnkraftssäkerhet och Utbildning, 2009). 
 

 Ekonomi 3.4.7

Forsmark 3 ägs och drivs idag av Forsmarks Kraftgrupp AB. Forsmarks Kraftgrupps största 
enskilda ägare är det statligt ägda Vattenfall som äger 66%. Övrigt ägande står Mellansvensk 
Kraftgrupp (25,5%) och E.ON. Kärnkraft Sverige (8,5%) för. Mellansvensk kraftgrupp är ett i 
sin tur delägt bolag av Fortum Generation (87%), Skellefteå Kraft (7,7%), och E.ON 
Kärnkraft Sverige (5,3%). 
 
År 2011 var den genomsnittliga produktionskostnaden 1 kWh kärnkraftsproducerad el från 
Forsmark cirka 24,0 öre/kWh, vilket är något högre än det normala 20 öre/kWh. Där ingår 
förutom bränslekostnader, drift/underhåll, kapital, effektskatt och avfallskostnader. De totala 
kostnaderna för Forsmark Kraftgrupp AB år 2011 uppgick till cirka 5,6 miljarder kronor.  
 
Sverige har, sett ur ett internationellt perspektiv en unik lagstiftning där kärnkraftsföretagen 
måste betala en så kallad effektskatt oavsett om el produceras eller inte. Skatten beräknas på 
den installerade reaktoreffekten och ej på den producerade effekten. Undantag för detta finns 
om en reaktor befunnits ur drift i mer än 90 dagar, varpå skatten reduceras. Denna situation är 
unik för Sverige och medför således att den svenska kärnkraften inte kan konkurrera med 
utländsk kärnkraft på samma villkor. Effektskatten för Forsmarks Kraftgrupp uppgick 2011 
till cirka 25 % av de totala kostnaderna vilket motsvarar ungefär 1,4 miljarder kronor.  
 
Bränslekostnaderna för Forsmarks Kraftgrupp för året 2011 uppgick till 12,2 % av de totala 
kostnaderna vilket blir 680 miljoner kronor. Vidare så måste kärnkraftsföretagen betala en 
särskild avgift till en kärnavfallsfond som skall finansiera hanteringen av driftavfall, 
försäkringar, miljöåtgärder samt forskning och utveckling. 2011 var denna avgift 300 miljoner 
kronor (Vattenfall, 2012a). 
 
Kostnaderna för Forsmarks Kraftgrupp finns i figur 7 uppbrutna i procent av de totala 
kostnaderna för att lättare åskådliggöra hur stor varje kostnadspost är. 
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Figur 7: Kostnadsöversikt Forsmarks Kraftgrupp (Vattenfall) 

 
 

  Omvärldsfaktorer 3.4.8

Den kraftiga jordbävning med efterföljande tsunami som drabbade östra Japan i mars 2011 
har, utöver de mänskliga tragedierna och den omfattande förödelsen, skapat stora problem i 
Japans energiförsörjning då många kärnkraftverk skadades eller stoppades av säkerhetsskäl. 
Detta har lett till ökad användning av naturgas och kol i Japans vilket har drivit upp elpriserna 
även i Europa. Som en följd av händelserna i Japan har Tyskland beslutat att avveckla 
kärnkraften till år 2022. Likaså Schweiz har beslutat om en avveckling av kärnkraften och 
debatten har tagit fart i ett flertal andra länder. Detta är en skarp kontrast till den tidigare 
uppfattningen då en utbyggnad av kärnkraften var aktuell i många länder 
(Energimyndigheten, 2011). 
 

3.5 Biobränsle som energikälla 

  Historisk tillbakablick 3.5.1

Biobränsle har använts under tusentals år och då i form av trä som eldats för att utvinna 
värme. Träet i sig har under de senaste seklerna ersatts med andra former av fossila bränslen 
såsom olja och kol, men även i form av kärnkraft (Lewis, 1981) för att sedan komma tillbaka 
igen på senare tid som ett alternativt bränsle i ett hållbart samhälle. 
 
Fram till slutet av 1600-talet användes trä och kol som huvudsakligt bränsle för att tillgodose 
människors energibehov i form av värme. Kol och oljereserver hade således hitintills legat i 
det närmsta orört med undantaget för att man i Kina, antagligen använde kol för att tillgodose 
sina energibehov så tidigt som år 1000 f.Kr. (Dyer, 1976). Men så inleddes den Industriella 
Revolutionen och lättillgängligt kol började utvinnas i Storbritannien samt Tyskland. 
Visserligen är kol och olja, i viss form, slutprodukten av det som idag kallas för hållbara 

18,9% 

12,2% 

5,5% 

34,2% 

5,1% 

24,1% 

Avskrivningar & Räntor 

Bränsle 

Avsättningar 

Drift & Underhåll 

Övrigt 

Effektskatt 



-22- 
 

biobränslen, dock har dessa framstått ur miljontals år av bakteriell nedbrytning och högt tryck 
och ses därför ej som förnyelsebara. Det är människans användning av dessa bränslen, i 
relation till tiden det tar för dessa råvaror att förnyas, som har lett till den uppmärksammade 
debatten om den icke hållbara utvecklingen.  
 
Detta är dock inte den första energikrisen som upplevts i historien utan liknande situationer 
har uppstått under tidens förlopp bland annat i Storbritannien som under 1560-talet hade ont 
om vedeldat trä på grund av en kraftig populationsökning samt att stora arealer skog hade 
förbrukats till förmån för jordbruk. Under denna period, 1540-1580, ökade priset på vedeldat 
trä fyrfaldigt. I efterhand är det inte svårt att se likheter med OPEC:s agerande under åren 
1973-1974, då även priset på olja fyrfaldigades till följd av rådande marknadssituation (Dyer, 
1976). Emellertid var det inte bara i Storbritannien som vedeldat trä utgjorde den 
huvudsakliga energikällan. I USA, till exempel, stod trä för mer än 90% av landets totala 
energiförsörjning fram till 1850 (Reed, 1973). 
 
Flytande biobränslen har även dem funnits under en längre tidsperiod, dock främst som 
berusningsdrycker. Redan i Första Moseboken omnämns berusningsdrycker ha tagits i bruk så 
tidigt som 2000 år f.Kr i dåvarande Egypten och Mesopotamien  och det råder ingen tvekan 
om att drycken (etanol) har haft en vida effekt på människosläktet ända fram till idag 
(Cheremisinoff, 1979).  
 
Etanol och Metanol är de former av flytande biobränsle som har använts främst och används 
än idag. Etanol upptäcktes först, i och med dess potenta dryckesform, men användes också 
först som fordonsbränsle redan 1890. Dock har användningen av flytande biobränslen 
utvecklats avsevärt fram tills idag. I Brasilien används i princip enbart etanol som drivmedel 
och i Sverige är det lag på att alla flytande drivmedel måste innehålla minst 5% etanol. 
 
Biogas (Metan) är ett biobränsle som länge varit känt men som, tills för några år sedan, inte 
setts som en plausibel lösning på energikrisen. Biogas bildas genom en anaerob process där 
bakterier bryter ned biomassa och på så sätt bildar biprodukten Metan. Den första stora 
anläggningen för utvinning av biogas anlades 1911 i Birmingham, Storbritannien. Då 
användes anaeroba bakterier för att sterilisera avfallet från den en miljon stora populationen 
samtidigt som en generator installerades för att producera el av biprodukten som efter 
sterilisering blev just biogas (Summers, 1976). 
 
Biobränslen har således använts i tusentals år, kanske främst för att det var den enda 
energikällan människan kände till. I och med den Industriella Revolutionen minskade 
emellertid användningen av biobränslen då den utkonkurrerades av andra mer effektiva 
bränslen. Tack vare insikten att fossila bränslen är ändliga, samt dess skadliga påverkan på 
miljön tillsammans med de risker relaterade till kärnkraften har biobränslen återigen kommit 
tillbaka som energikälla och ses nu som ett hållbart alternativ till olja, kol och kärnkraft. 
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  Biobränslen 3.5.2

Biomassa är världens äldsta form av förnyelsebar energikälla. Organisk materia, i alla dess 
former kan ses som biomassa. Det som karakteriserar biomassa som förnyelsebart är den 
process som det skapas ur. 
 
Biomassa är essentiellt kol, vatten och solenergi kombinerat på olika sätt. Det kan således 
vara; växter, skog, gräs, djuravfall, deponiavfall och även avloppsavfall. Allt som är av 
biologiskt material kan betraktas falla under namnet biobränsle som samlingsnamn (Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2002). 
 
Som bränsle används i huvudsak biomassa i form av trä, bark och andra biprodukter från 
träförädling, samt torv i viss mån och även avfall i form av sopor. Nedan följer en lista på 
olika sorters biobränslen och deras ursprung (Novator, 2012). 
 

• Skogsflis – Rester från avverkning av skog (GROT) 
 

• Returträ – Trä och plast som förädlats men inte uppfyller kraven för kommersiell 
användning 

 
• Bränsleved – Trä som enbart kan användas som bränsle på grund av sin kvalitet 

 
• Bränslekross – Avfall från industri och kontor som renas från skadliga ämnen och 

som inte kan användas till annat än förbränning 
 

• Bränslepellets – Pellets tillverkade av i princip samma resurser som bränslekross fast i 
mer komprimerad form 

 
• Träpellets – Biprodukt från industrin (sågverk) som komprimeras till pellets 

 
• Torv – Klassificeras ofta som ett långsamt förnybart bränsle då det består av död 

biomassa som har helt eller delvis hämmats från att brytas ned. Detta sker ofta i 
samband med att avrinningen av nedfallande nederbörd har avstannat (SGU, 2012) 

 
• Tallbeckolja – Restprodukt från pappersmasseproduktion 

 

  Bränsledata 3.5.3

Då biobränslen omfattar en mängd olika råvaror med olika fysikaliska egenskaper, påverkar 
valet av bränsle i högsta grad den effekten som kan uppnås i ett biobränslekraftverk.  

Värmevärde 

Värmevärdet på ett bränsle är ett begrepp som anger hur mycket värmeenergi som potentiellt 
finns tillgängligt i bränslet. Värmevärdet kan antingen anges som kalorimetriskt värmevärde 
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(HHV – Higher Heating Value) eller som effektivt värmevärde (LHV – Lower Heating 
Value). 
 
Det kalorimetriska värmevärdet räknas ut genom att ett utvalt bränsle, torkas och mals ned för 
att sedan antändas inuti en så kallad kalorimeter, det vill säga ett termostaterat bad med 
värmemätning. I kalorimetern förbränns bränslet fullständigt och temperaturändringen i det 
omgivande vattnet mäts. Det kalorimetriska värmevärdet anger hur mycket energi som kan 
frigöras som värme vid förbränning av ett bränsle under förutsättning att vattenånga 
kondenseras. Det effektiva värmevärdet å andra sidan beräknas genom att 
ångbildningsvärmen för vatten vid 25°C subtraheras från det kalorimetriska värmevärdet. 
Detta värde anger således hur mycket energi som kan frigöras som värme vid förbränningen 
av ett bränsle utan att vattenånga kondensera (Jernkontorets Energihandbok, 2008). 
 
Det effektiva värmevärdet är sålunda det värde som bäst beskriver det faktiska 
energiinnehållet i biobränslen om hänsyn enbart tas till elproduktion då mycket av den energi 
som återfinns i det kalorimetriska värdet går förlorat i rökgaserna som passerar ut genom 
skorstenen (Strömberg B. , 2005).  
 

Fukthalt 

Fukthalten i ett biobränsle försämrar effekten i ett biobränslekraftverk då fukten, det vill säga 
vatten, först måste förångas i pannan innan bränslet förbränns varvid förluster uppstår. Det 
kalorimetriska värmevärdet påverkas negativt då det ursprungliga värmevärdet reduceras med 
den energi det tar att förånga bränslets fukt. Torkat bränsle har följaktligen ett högre 
energiinnehåll per viktenhet, vilket minskar kostnaden i samband med hantering och transport 
samt ger tekniska fördelar. Vidare medför en lägre fukthalt i bränslet att mindre rökgas bildas 
och de fysiska dimensionerna på pannan kan således hållas nere jämfört med användningen av 
fuktigare bränsle (Jönsson, Nyström, & Hermann, 2010).  
 
Fukthalten i ett biobränsle definieras som kvoten mellan massan av det vatten som utgör 
fukten och massan av biobränslets totala vikt. Torrhalt beräknas med omgjord formel där man 
ser till kvoten av torrt biobränsle gentemot den totala vikten, dock brukar främst fukthalten 
beaktas då det är denna som påverkar energiinnehållet i bränslet (Exergy Consulting, 2007). 
 

Askhalt 

Askhalt definieras som kvoten av massan av aska efter förbränning mot biobränslets massa 
innan förbränning. Askan påverkar biobränslets värmevärde då en ökning av askhalten med 
en viss procent sänker värmevärdet med samma procentsats. Askan som återstår efter 
förbränning av biobränslen är grundämnena; magnesium, järn, kisel, aluminium och kalcium 
(Strömberg B. , 2005). Dessa ämnen kan i vissa fall säljas vidare till tredje part, men det är 
dock inget som kommer att studeras närmare i denna rapport.  
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Fraktionsfördelning 

Fraktionsfördelning är fördelningen och spridningen på storleken av biobränslet. Denna 
fördelning kan skilja sig mycket beroende på sammansättningen av de bränslen som används 
samtidigt. Vid allt för stor andel finfördelat bränsle finns risk för att oförbränt bränsle tar sig 
ut med ångbildningen ut ur pannan. Ett finfördelat bränsle av trä med en låg fukthalt är 
exempelvis förknippat med en förhöjd brandrisk. Hänsyn måste därför tas till 
fraktionsfördelningen då denna påverkar driftsäkerheten, pannans verkningsgrad och i 
förlängningen även den maximala effekt som pannan kan generera (Strömberg B. , 2005).  
 

Översikt biobränsledata 

Nedan följer en tabellöversikt över olika biobränslens egenskaper och data såsom 
värmevärden, fukthalt, askhalt. Det viktigaste i denna tabell är att fokusera på kolumn 2, det 
effektiva värmevärdet uttryckt i MJ/kg, då det är detta som avgör hur energirika de olika 
biobränslena är. Det kan tydligt urskiljas att träpellets är det biobränsle med högst värmevärde 
på 16,8 MJ/kg. 

 
Tabell 2: Genomsnittliga bränsledata, (Strömberg B. , 2005). 

Val av bränsle 

Valet av bränsle för det tänkta biobränslekraftverket har gjorts med hänsyn tagen till de olika 
bränslemixarna som används vid Igelstaverket. Tre olika bränslemixar har tagits fram vilka 
kan uttydas ur tabell 3 och som kommer att användas i denna studie. Dess mixar används idag 
mycket framgångsrikt av Igelstaverket och efter intervjuer och enklare undersökningar har 
dessa valts på grundval av dess tillgänglighet i Sverige och dess framgångsrika användande. I 
tabellen redogörs för bränslemixarnas komposition av olika bränslen, dess fukthalt samt dess 
effektiva värmevärde. Vidare finns även bränslemixarnas densitet vilket kommer vara av stor 
betydelse vid analysen av hanteringen och logistiken kring bränslena.  
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Tabell 3: Olika bränslemixar vid Igelstaverket, (Natunen, 2010). 

 

 Historisk prisutveckling 3.5.4

Då biobränslen började användas i större skala på 1990-talet finns inte specifika data för 
prisutvecklingen innan dess. Priserna var då beroende på var man befann sig och vem som 
sålde. 
 
Priserna i nedanstående figur visar på prisutvecklingen mellan år 2000-2011 på de bränslen 
som ingår i de valda mixarna och anges i SEK/MWh. 
 

 
Figur 8: Historisk prisutveckling på biobränslen 2000-2011,SEK/MWh, (Energimyndigheten, 2012b) 

 
Det som kan tydas av de senaste 12 årens prisutveckling på de valda biobränslena (GROT, 
träpellets och returträ) är att priset även kommer att öka i framtiden, trenden pekar svagt uppåt 
för både GROT och träpellets medan returträpriserna uppvisar en något starkare positiv trend. 
Trots att träpellets får anses vara relativt dyrt jämfört med övriga bränslen, kommer detta 
bränsle ändå att användas tack vare dess höga energiinnehåll, vidare används det endast i en 
mix och uppgår då till endast 25% av mixen. 
 
Biobränslet är de facto ett bränsle som är landsöverskridande och inte enbart utvinningsbart 
av specifika länder som i fallet med fossila bränslen likt olja. Detta stimulerar konkurrensen 
och ökar även på sikt länders långsiktiga investeringar i forsknings och utvecklingsprojekt 
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inom området biobränslen. Dock finns även här skeptiker till hur hållbar biobränsleodlingen 
är. Däribland Neil Parrish, ordförande i Europaparlamentets jordbruksutskott. 
 
”En av biobränslets största fördelar är ökad energisäkerhet, men om det enda sättet att nå 
målet är att importera allt vårt biobränsle då är självklart tillförseln lika sårbar som olja 
eller gas.” (Europaparlamentet, 2007) 
 
Dessutom är biobränslen i mycket högre grad mer miljövänliga än fossila bränslen, och 
anpassningsbart för att människan skall kunna leva på jorden under långsiktigt hållbara 
förhållanden, energimässigt. Biobränslen kommer således i framtiden att bibehålla, om inte 
förbättra, sin konkurrenskraft gentemot fossila bränslen. Givetvis finns det skilda meningar 
om detta där bland annat biobränsleodlingar tas upp som en orsak till hungersnöd då land och 
grödor som annars kunde användas för att ge näring åt utsatta människor används som för 
energiframställning. Användningen av gödnings- och bekämpningsmedel har också tagits upp 
som negativa aspekter av biobränslen då en rejäl ökning av biobränsleanvändning skulle 
kunna ha än mer negativa effekter på miljön. 
 
Det finns skilda meningar vad gäller huruvida Sveriges mark räcker för att bistå med den 
mängd biomassa som skulle behövas för att täcka ett framtida svenskt samhälles energibehov. 
Den rådande meningen är dock att detta är ett problem, vars konsekvenser inte kommer att 
behövas ta hänsyn till på många generationers sikt. Antagligen är det så att import av 
biomassa kommer vara ett plausibelt alternativ innan eventuella krisåtgärder måste tas 
angående den svenska egentillverkningen av biomassa. 
 
Med stor sannolikhet kommer prisutvecklingen för biobränslen att hållas inom rimliga gränser 
även i framtiden och med rimliga menas i detta fall att biobränslen kommer bibehålla sin 
konkurrenskraft gentemot kol och olja. I denna rapport anses biobränsle vara 
konkurrenskraftigt gentemot olja och kol och en vidare analys av detta förhållande görs ej. 
 

 Biobränslekraft  3.5.5

Den vanligaste metoden att utvinna energi, i form av el, ur biomassa är genom förbränning. 
Då kolhydraterna förbränns återgår dessa till sina rena former, kol och vatten. Solenergin som 
krävdes för att skapa kolhydraterna är således det som utnyttjas i förbränningen, i form av 
vatten, och är det som människan sedan utnyttjar i sin elproduktion. 
 
El från biobränslen framställs i antingen kondenskraftverk eller i kraftvärmeverk. I dessa 
produceras el respektive el och värme. Då denna rapport ämnar ersätta ren elproduktion från 
Forsmark 3 till ren elproduktion från ett biobränslekraftverk kommer således enbart hänsyn 
tas till kondenskraftverk.  
 
Kraftvärmeverk tar till vara på en större del av energiinnehållet i den biomassa som förbränns, 
mellan 70-90% som fördelas på el- samt värmeproduktionen. Detta skiljer sig kraftigt från 
kondenskraftverk som har en relativ verkningsgrad omkring 35-40%. Dock är 
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kondenskraftverket optimerat för elproduktion och producerar mer el per biomassaenhet än 
kraftvärmeverk (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, 2002). 
 

 Biobränslekraftverk 3.5.6

Genomgående för biobränslekraftverk är att den värme som bildas vid förbränningen används 
för ångbildning som sedan driver en turbin och generator som producerar el. I en ångcykel 
enbart avsedd för elproduktion uppgår verkningsgraden för biobränslen till 35-40%, vilket 
beror på bränslenas inneboende fysikaliska egenskaper samt de temperaturer som därmed kan 
uppnås i ångpannor och turbiner. Den avgörande faktorn för turbinens verkningsgrad är att 
uppnå höga temperaturer och stora tryckskillnader. Dock sätter materialegenskaperna i 
systemen gränser för tryck och temperaturkombinationerna, vilket i förlängningen bestämmer 
ångans energiinnehåll. De moderna turbinerna möjliggör emellertid en höjning av ångdatan, 
det vill säga temperatur och tryck, utan större förändringar i etablerade kraftverk. Egenskaper 
som ånginlopp till turbinen, utformning av skovlar, tätning av turbinens rörliga delar samt 
turbindelarnas geometri är alla aspekter som ständigt är föremål för successiva förbättringar 
(IVA, 2002).  
 

Rankinecykeln 

Rankinecykeln är en modell som beskriver en ångdriven kraftprocess som oftast används vid 
generering av elektricitet i olika kraftverk. Rankinecykeln är en termodynamisk cykel 
bestående av panna, turbin, kondensor och pump där den externt tillförda värmen omvandlas 
till arbete. Värmekällan i en rankineprocess utgörs av förbränningen av antingen kol, 
biomassa, olja och naturgas. Även kärnkraften arbetar utifrån denna arbetscykel. I en ideal 
rankinecykel så består cykeln av 4 olika delprocesser (Kapooria, Kumar, & Kasana, 2008): 
 

• Processen mellan steg 1-2: Isentropisk kompression med hjälp av pumpen. Arbete i 
form av elektricitet tillförs pumpen under detta steg för att komprimera vattnet till ett 
högre tryck. Entropin förblir dock densamma. 

 
• Processen mellan steg 2-3: Isobarisk värmetillförsel i pannan. Värmen från 

bränsleförbränningen tillförs vattnet så att det förångas till en torr mättad ånga. Detta 
sker under konstant tryck. 

 
• Processen mellan steg 3-4: Isentropisk expansion i ångturbinen. I turbinen får den 

mättade ångan expandera isentropiskt vilket innebär att entropin förblir konstant. 
Mekaniskt arbete kan således utvinnas i turbinen. 

 
• Processen mellan steg 4-1: Isobarisk värmeavgivning i kondensorn. En isobarisk 

process där ångans tryck förblir konstant medan entropin sjunker i syfte att kondensera 
ångan tillbaka till vatten. 
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I en verklig rankinecykel är dock kompressionen i pumpen och expansionen i turbinen inte 
isentropa, dessa processer är så kallade irreversibla och entropin ökar således i båda stegen. 
Detta kan tydligt ses i figur 9 där den ökande entropin i pumpsteget och i expansionen kan 
observeras. 
 

 
Figur 9: T-s diagram över en verklig rankinecykel med ånga som arbetsmedium (Wikipedia, 2012a) 

 
Förskjutningen av tillståndet vid 3’ gentemot det normala tillståndet vid 3 utgörs av så kallad 
överhettning. Detta medför att en torrare ånga fås även efter expansionen i turbinen. Detta är 
bra för turbinens effektivitet då den i praktiken begränsas av bildandet av vattendroppar under 
expansionssteget. Dessa vattendroppar träffar turbinbladen i så pass höga hastigheter att det 
uppstår skador på dessa så som korrosion vilket inverkar negativt på verkningsgraden.  
 
För att ytterligare förbättra den termiska verkningsgraden i en rankineprocess införs oftast 
ytterligare ett turbinsteg. Ångan får således först expandera i en högtrycksturbin för att 
därefter expandera i en lågtrycksturbin. Detta kallas för mellanöverhettning, och innebär att 
ångans expansion sker i två olika steg med återhettning av ångan mellan de båda stegen. 
Genom att göra detta så kan kondenseringen av ångan under expansionen motverkas tack vare 
det lägre trycket, samtidigt som cykelns verkningsgrad ökar då större mängder värme tillförs 
vid högre temperaturer (Wikipedia, 2012a).  
 
I T-s diagrammet i figur 10 åskådliggörs rankineprocessen med en mellanöverhettare. När 
ångan expanderat i högtrycksturbinen mellan tillstånd 3 och 4 så hettas den upp på nytt mellan 
steg 4 och 5 för att sedan expandera i lågtrycksturbinen (observera dock att expansionen i 
detta diagram anses ske isentropiskt). 
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Figur 10: T-s diagram över en rankinecykel med ånga som arbetsmedium (Wikipedia, 2012a) 

 
Ytterligare ett sätt att höja cykelns totala verkningsgrad är att använda sig av 
matarvattenförvärmning, vilket innebär att vattenånga från cykelns varma del avtappas och 
antingen blandas med, eller värmer upp det kalla matarvattnet från kondensorn med hjälp av 
en värmeväxlare. Denna typ av förvärmning ökar medeltemperaturen för värmetillförseln till 
vattnet genom ångpanna, vilket i sin tur ökar cykelns verkningsgrad (Wikipedia, 2012a).  
 
I denna rapport kommer en verklig Rankineprocess att modelleras som det tänkta 
biobränslekraftverket vid Forsmark 3. Denna kommer att innehålla både en mellanöverhettare 
samt matarvattenförvärmare, se figur 11.  

 
Figur 11: Schematisk skiss över Rankineprocessen 
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Förbränningspanna 

Förbränningstekniken har utvecklats under lång tid och dagens lösningar är resultatet av flera 
decenniers effektiviseringar. Det finns i dagsläget tre olika alternativ för förbränning (IVA, 
2002): 
 

§ Bränslet förbränns i en så kallad fluidiserad bädd av obrännbart material, exempelvis 
sand. Detta så kallade bärarmaterial bidrar dels till att överföra värmen till ångrören 
samt till att binda luftföroreningar som sedan avlägsnas genom rökgasrening. 

§ Bränslet förbränns på en metallbädd under pannan. Detta alternativ är fortfarande 
använt vid avfallsförbränning där bränslet är svårt att bearbeta och temperaturen inte 
får uppnå allt för höga nivåer. 

§ Bränslet förbränns i en kammare kring vilken ångpannans rör är placerade och där 
ångan produceras för att sedan ledas vidare till turbinen vilket driver generatorn. 
Rökgaserna renas genom olika filter innan de släpps ut i luften. Vid förbränning av 
biobränsle sätter egenskaperna hos askan, som smälter samt orsakar korrosion, gränser 
för vilken högsta temperatur som får användas. 

 
Ett revolutionerande framsteg inom området var den fluidiserande bädden som introducerades 
på 1970-talet och som idag representerar den mest avancerande förbränningsteknologin för 
ångproduktion.  
 
Cirkulerande fluidiserad bäddpanna (CFB – Circulating Fluidized Bed) är den teknologi som 
används mest vid förbränning av biomassa för elproduktion. Detta på grund av dess förmåga 
att nyttja nästan all förbränningsbar materia som bränsle. Biomassan hålls suspenderad och 
blandas med hjälp av förbränningsluft som tillförs via pannans botten. Processen liknar den då 
vatten kokas – därav namnet fluidiserande, och bidrar till att kemiska reaktioner sker mer 
effektivt samt att värmevärdet på bränslemixen höjs. Vidare är CFB-pannans förmåga att 
fånga upp och rena giftiga gaser såsom svavel och koldioxid en anledning till att dessa 
används i så pass stor utsträckning (Foster Wheeler, 2012). Denna process beskrivs mer i 
detalj under avsnittet Rökgasrening. I denna rapport kommer en panna med cirkulerande 
fluidiserad bädd att användas vid modelleringen av biobränslekraftverket då denna teknik är 
den bäst lämpade och mest effektiva vid förbränning av biobränslen. 
 

Olika typer av CFB-pannor 

Det finns olika typer av CFB-pannor, superkritiska och subkritiska. Den superkritiska pannan 
är designad för förbränning av främst kol, alltså ej biobränsle. Denna panna kan uppnå högre 
ångdata och ger därav möjligheten till en högre effektutveckling hos pannan. Den subkritiska 
pannan är å andra sidan lämpad för förbränning av biobränslen (Moqvist, 2012). 
 
I denna studie har, efter samtal med Foster Wheeler, en anläggning bestående av sex stycken 
identiska CFB-pannor med en effekt om 200 MWe per panna valts ut för att ersätta Forsmark 
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3. Den totala installerade effekten kommer då att motsvara 1200 MWe och kostnaden för 
varje panna är 1 200 miljoner SEK. Dessa CFB-pannor är av typen subkritiska och en skiss 
över pannanläggningen kan observeras i figur 12. De olika komponenterna förklaras längre 
fram i rapporten. 

 
Figur 12: Överskådlig bild över den pannanläggning rapporten använder sig av, levererad av Foster 

Wheeler (Foster Wheeler, 2007). 

 

Förbränning 

Bränslet matas in i pannans eldstad via så kallade inmatningsskruvar. Tillsammans med den 
förbränningsgas (luft) som sprutas in från pannans botten bildar bränslemixen en bädd där 
huvuddelen av förbränningen sker. Det som inte förbränns i bädden förbränns i skiktet 
ovanför bädden där en sekundär inmatning av förbränningsgas tillförs. Förbränningen sker i 
temperaturskiktet 850 – 900°C, detta för att dels optimera förbränningen men även för att 
reducera bildandet av farliga gaser, såsom kväve- och svaveloxid. Material, som ej förbränns, 
förs tillsammans med gasen som bildats vid förbränning, ut ur pannan och in i en separator, en 
så kallad cyklon. Cyklonen separerar ej förbränt material och rökgaser, utan återför oförbränt 
bränslematerial till pannans bottenskikt och bidrar på så sätt till att hålla en uniform och 
homogen temperatur i hela pannan. En av de främsta fördelar som CFB-tekniken för med sig 
är som sagt dess förmåga att förbränna olika typer av bränslemixar. Dessa mixar kan ha lågt 
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värmevärde, högt fuktinnehåll och hög askhalt. Därav lämpar sig CFB-tekniken även på 
platser där tillgången på bränslen är oviss (Goidich, 2000).  

 

Bäddmaterial 

Bäddmaterialet som i de flesta fall består av sand är alltid närvarande i pannans bottenskikt 
och har till uppgift att hjälpa till med blandningen av bränslet samt att avfukta bränslet för att 
höja värmevärdet på bränslemixen (Outotec Energy Products, 2012). 
 

Separator, kompakt separator och cyklon 

Till en CFB-panna tillhör alltid en separator som i de flesta fall är av typen kompakt separator 
eller cyklon. Separatorns uppgift är att separera bränslematerial från rökgasen som bildas vid 
förbränning av biobränslet i pannan. Separatorn är således den andra anhalten i en CFB-panna 
och bränslematerialet som separeras återförs till pannans nedre skikt. Detta bidrar till att 
bränslet som tillförs pannan alltid har en lång uppehållstid i pannan (Yin, 2011). 
 

INTREX-överhettare 

INTREX – The Integrated Recycle Heat Exchanger, är en integrerad värmeväxlare som finns 
i huvuddelen av dagens existerande CFB-pannor. 
 
Då det är önskvärt att driva CFB-pannor inom temperaturintervallet 850-900°C för att ha 
högsta förbränningseffekt och minska miljöfarliga utsläpp måste värmeöverföringen fungera 
på ett effektivt sätt. Detta är således INTREX-värmeväxlarens främsta uppgift. Värmen som 
överförs till INTREX-värmeväxlarna uppgår till mellan 10-40 % av det totala upptaget i 
pannan och den tillhörande cyklonen (Kari Kauppinen, 1999). 
 
Genom att en stor del av värmeöverföringen i bränsleloopen mellan pannan och cyklonen görs 
genom INTREX-värmeväxlarna innebär detta en mindre risk för temperaturskillnad mellan 
botten och toppen på pannan. Om lasten i pannan dock minskar, det vill säga att pannan inte 
opererar på maximal effekt, produceras mindre rökgaser och således passerar mindre 
bränslemateria cyklonen och INTREX-värmeväxlaren som är belägen där. Detta innebär ett 
sämre värmeutbyte och att alla värmeutbyte sker i själva pannan. Detta kan leda till större 
temperaturskillnader mellan toppen och botten på pannan vilket i sin tur är ett tecken på att 
effektiviteten försämras. Att ha en hög belastning (nära max) är således viktigt ur ekonomisk 
och effektivitetssynpunkt (Kari Kauppinen, 1999).   
 
INTREX-värmeväxlarna kan vara belägna antingen i anslutning till cyklonen där 
bränslematerial som följt med rökgasen passerar eller i nedre delen av själva pannan för att ta 
upp värme från bränslematerialet redan där. Dessa två möjligheter kan även kombineras (Kari 
Kauppinen, 1999). 
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Rökgasrening 

För att säkerställa de miljökrav som finns på kraftverk idag, renas de gaser som uppstår i och 
med förbränningen av biobränsle innan de släpps ut i atmosfären. Detta sker i två steg: det så 
kallade torra reningssteget och SNCR – Selective Non Catalytic Reduction (Goldschmidt, 
2010). 
 
Målsättningen med SNCR är att rena rökgaserna från kväveoxider. Processen går ut på att 
ammoniak (NH3) eller karbamid (CO(NH2)2) tillsätts i pannan vid skiktet där rökgaserna når 
temperaturerna 760-1093°C. Väl tillsatt reagerar dessa ämnen med den kväveoxid som bildats 
vid förbränningen av biobränsle och en så kallad kemisk reduktion äger rum. Kväveoxiden 
reduceras till kvävgas (N2), koldioxid (CO2) och vatten (H2O) – tre ofarliga ämnen (Radscan 
Intervex AB, 2012). 
 
Det så kallade torra reningssteget består av en blåsmaskin som inför kalk och kol i strömmen 
av rökgas. Kalken fångar upp svavelpartiklar som i sin tur bildar kalciumsulfat och sulfit. 
Väteklorit och vätefluorid absorberas även av kalken. Ibland används även bikarbonat, vilket 
är en dyrare reningsabsorbent än kalk. Det är vid tillfällen som förhöjd temperatur, vid låg 
fuktighet samt vid låg kloridhalt som bikarbonat används istället för kalk. Aktivt kol används 
på ett liknande sätt och absorberar det dioxin och kvicksilver som utsöndras/bildas vid 
förbränningen av biobränsle (Babcock and Wilcox Company). Vidare används de textila 
spärrfiltrena (glasfiberarmerad teflon) för att fånga upp de biprodukter som bildas i och med 
tillsättandet av kalk, aktivt kol och i vissa fall bikarbonat, vilka bildar pulverkakor. Dessa 
skakas loss med hjälp av lufttryckspulser för att sedan transporteras till förvaringssilos (Axby, 
2002).  
 

Rökgaskondensering 

När rökgaserna renats, kondenseras de i de flesta fallen. Rökgaserna kyls då i kondensorer 
och värmen överförs via värmeväxlare till fjärrvärmenätet och i vissa fall till 
matarvattenförvärmaren. Beroende på vilket bränsle som används i förbränningen, skiljer sig 
också den mängd energi som kan utvinnas ur rökgaserna.  
 
Det finns två olika källor till energi som kan utvinnas ur rökgaserna. Dels 
ångbildningsvärmen som frigörs då fukten i rökgasen kondenserar samt temperatursänkningen 
som leder till att så kallad sensibel värme kan överföras genom värmeväxlare. Med sensibel 
värme menas i motsats till latent värme den värmeöverföring till ett termodynamiskt system 
som resulterar i en temperaturförändring hos systemet (Axby, 2002). 
 
Då rapporten ej avser nyttja denna värme till genereringen av fjärrvärme finns egentligen 
ingen användning för den rökgaskondensering som innefattas i Foster Wheelers offert då 
denna ämnar att i första hand förse fjärrvärmenätet med varmt vatten. Dock skulle en 
rökgaskondenseringsanläggning kunna förse en pelletstillverkning med värme för att torka 
bränslet och således höja dess värmevärde vilket i sin tur skulle innebära en mindre åtgång av 
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bränsle (Bergman, 2012). Huruvida detta är ett alternativ tas heller inte upp i rapporten men 
kan vara intressant för fortsatta studier inom ämnet. 
 

Economiser 

Economisern är en enhet som används för att ta tillvara spillvärme. Spillvärmen används för 
att förvärma vattnet innan det hettas upp genom pannans förbränning till ångtemperatur. Över 
tid kan en economiser bidra mycket till den ekonomiska vinningen, dock är dess relativa 
värde på kort sikt mycket lågt i förhållande till hela CFB-systemet. Det är vanligt att CFB-
pannor har inbyggda economisers men det finns även externa system som kan kombineras 
med olika pannor. På liknande sätt används ofta också en så kallad luftförvärmare som tar 
tillvara på den omgivande luftens positiva temperaturskillnad och använder denna för att 
förvärma vattnet. Både economisern och luftförvärmaren kan dock användas simultant 
(IB&M, 2012). 
 

Turbinanläggning och generator  

Det finns ångturbiner för flera typer av ändamål och detta återspeglas i dess effekt. Dessutom 
finns det olika typer av ångturbiner som klassificeras under reaktiva- och impulsturbiner. Så 
kallade reaktionsturbiner påverkas av det genomströmmande ämnets tryck och temperatur. 
Företaget Siemens levererar ångturbiner med effekter från 45kW till 1200MW och riktar sig 
med dessa till alltifrån mindre privata anläggningar till större industrianläggningar och 
kraftverk. Siemens turbiner följer kvalitetscertifieringen ISO19001, samt ISO 14001 
(Siemens, 2012b).  
 
Efter samtal med Michael Mazur, marknadsansvarig på Industriångturbiner Sverige på 
Siemens Power Generation har sex identiska turbinsträngar (turbin inklusive generator) med 
effekten 250 MW valts ut för detta projekt med en total potentiell effekt om 1500 MW, alltså 
330 MW mer i effekt än Forsmarks 3:e reaktor har i dagsläget. Denna leverans och 
installation skulle uppgå till en kostnad om 190,5 miljoner SEK per turbinsträng.   
 
Turbincykeln använder sig av en mellanöverhettningscykel för att optimera elproduktionen 
vilket innebär att ångan, efter att ha passerat den första högtrycksturbinen (SST-700) värms 
upp för att höja ångans effekt i den efterkommande mellantrycksturbinen (SST-900). Den 
tekniska datan för de bägge turbinerna åskådliggörs av tabell 4 och tabell 5. 
 

 
Tabell 4: Teknisk data för Siemens SST-700 ångturbin, (Siemens, 2012b) 
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Tabell 5: Teknisk data för Siemens SST-900 ångturbin, (Siemens, 2012b) 

 
I generatorn omvandlas sedan den mekaniska energin till elektrisk energi. Generatorn 
använder sig av induktionsprincipen som går ut på att när en elektrisk ledning och ett 
magnetfält rör sig i förhållande till varandra så induceras ledningen med en elektrisk ström. 
Rörelsen i detta fall uppstår i och med rotationen av en axel från turbinen. Generatorer 
används i nästan all form av elenergiproduktion, dock ej i solceller eller bränsleceller 
(Wikipedia, 2012b). 
 

Logistik och hantering av bränsle 

Då energiutvinningen från biomassa är mycket lägre än den från kärnkraftsbränsle bidrar detta 
till ett logistiskt komplext problem. Detta beror till största del på att mängden/volymen 
biomassa som måste förbrännas för att uppnå samma effekt som ett kärnkraftverk är mycket 
stor då energiinnehållet inte är lika stort. Detta medför att såväl transporten som lagringen av 
biomassa måste ske med största precision.  
 
För att få en överblick över hur logistiken och hanteringen av bränsle kan gå till har 
Igelstaverket i Södertälje valts som referenskraftverk för att klargöra de delprocesser som är 
inblandade. 
 
Igelstaverket mottar idag ett flertal olika bränslen från 9 separata länder via land (tåg och 
lastbil) samt hav (båt). Med båt anländer returbränslen (cirka 40%) från England och 
Tyskland. Träpellets och tallbecksoljan anländer med båt till Södertälje där den omlastas i 
tankbilar för att sedan åka till Igelsta. Igelstaverket har en egen hamn med kapacitet för två 
fartyg och även tillgång till Stora Vika, en hamn vars utrymme används vid behov. Här finns 
även lagringskapacitet för olika typer av pellets. Fartygen som anländer har en fraktkapacitet 
om 1800 ton/fartyg och fraktkostnaden uppgår till 400 000 SEK/fartyg (Veijanen, 2012). 
Emellertid finns en begränsning gällande avlastningen då enbart en kran för avlastning av det 
inkommande biobränslet finns installerad (Energikanalen, 2010).  
 
Större delen av biobränslet till Igelsta anländer via Green Cargos tågtransporter. Tågen består 
av 19 vagnar med kapaciteten att transportera 1000 ton/vagn. Fraktkostnaderna för tågen 
uppgår till i genomsnitt 55 SEK/MWh (Pettersson, 2012). Årligen anländer 200 000 ton 
biobränsle via tågtransport, vilket motsvarar cirka 4 tågekipage i veckan. För att kunna lasta 
av tågen har en tågterminal låtits bygga till en kostnad av 120 miljoner kronor (Energikanalen, 
2010).  
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Bränslehanteringsanläggningarna, där all maskinutrustning levererats av Raumaster Oy, 
består av flera viktiga delar. När bränsle har anlänt till kajen avlastas den i en tippficka, 
alternativt 2 skruvfickor. I fickorna finns även bandmagneter och skivsåll som rensar bränslet 
från eventuella föroreningar som t.ex. stål (Söderenergi, 2012). 
 
Magneterna suger bokstavligen till sig de metallföremål som finns i biobränslemassan. Sedan 
går bränslet in i sållhuset där biobränslet krossas. Häri återfinns även en metalldetektor för att 
säkerställa att ingen metall finns kvar. Sedan förs bränslet via en transportör upp till 
kraftvärmeverket. Bränslehanteringen är placerad på baksidan där biobränslet förvaras i silos 
innan det matas in i pannan för förbränning. Lagringskapaciteten på Igelstaverket uppgår till 
en bränsleförbrukning motsvarande 3-4 dygn (Söderenergi, 2012).  
 
Det finns två silos för förvaring av så kallat GROT och en silo är till förvaring av pellets, 
dessa är på 10 000 m3 vardera. När biobränslet skall transporteras till pannhuset för 
förbränning använder man sig av ett långt transportband med maxkapaciteten 100 ton/timme 
(Energikanalen, 2010).  
 
De totala investeringskostnaderna för bränslehanteringen vid Igelstaverket uppgick till 370 
miljoner SEK och inkluderade följande (Wedholm, 2012): 
 

§ Markarbete (cirka 5 hektar) och grundläggning i cement 
§ Bygge av ny kajplats för att kunna avlasta ett skepp med biobränsle  
§ 3 x 10 000 m3 silos för förvaring av biobränsle  
§ Transportsystem till och från avlastningsplatser (kaj och bränslepark) till silos, samt 

från silos och avlastningsplatser till panna med maxkapaciteten 100 ton/timme 
 
I figur 13 kan kostnadsfördelningen i procent för investeringen kring hanteringen av 
bränslelogistik på Igelstaverket visualiseras: 

 
Figur 13: Kostnadsfördelning i procent för hantering av bränslelogistik och markarbete på Igelstaverket. 

(Wedholm, 2012) 
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Omgjort till SEK blir kostnadsfördelningen av investeringen:  
 

§ 118,4 MSEK för markarbetet 
§ 92,5 MSEK för bränslesilos 
§ 74 MSEK för kajplatsen 
§ 85,1 MSEK för transportsystemet.  

 

Personalkostnader 

Igelstaverket har valts även i denna aspekt som en referensram. Enligt Söderenergis årsrapport 
2010, var antalet anställda 131 stycken och den totala personalkostnaden uppgick till 95,55 
miljoner SEK. Detta innebär en genomsnittlig personalkostnad om 60786 SEK/månad och 
anställd (inklusive arbetsgivaravgifter och skatter) (Söderenergi AB, 2011). 
 

Geografiskt läge 

Forsmark ligger i mellersta Sverige, strax nordost om Östhammar, cirka 17 mil norr om 
Stockholm. Kraftverket är beläget vid kusten och nyttjar det närliggande vattnet som 
kylmedel i kärnkraftsprocessen. Forsmark har de senaste 10 000 åren legat på en nivå om 20 
meter lägre än Östersjön (Vattenfall, 2010). 
 
Sedan 2009 är det bestämt av SKB- svensk Kärnbränslehantering AB att Forsmark kommer 
nyttjas som slutförvaringsstation för avverkat kärnbränsle. Stationen för slutförvaring, dess 
uppförande, samt avveckling har en löptid på mellan 60-70 år (Hamrén, 2010). Detta kommer 
ej att tas hänsyn till i rapporten då rapporten ämnar vara ett upplysningsredskap och belysa 
komplikationer och möjligheter i och med ett omställande från kärnkraft till biobränslekraft i 
synnerhet. 
 
I och med att Forsmark är ett kraftverk finns infrastrukturen för leverans av el till elnätet 
redan på plats. Då en stor andel av det biobränsle som används idag är importerat så är 
närheten till vatten av positiv karaktär då detta medför möjligheten att importera bränsle per 
båt vilket är, i många fall, både billigare och mer klimatneutralt än att transportera via lastbil. 
 
På bild 1, en satellitbild över Forsmarks kärnkraftverk, så har det utmarkerats vilken area som 
skall användas för uppbyggnaden av det tänkta biobränslekraftverket. Det är vid denna plats 
som den tredje kärnkraftsreaktorn ligger idag och området upptar cirka 37,5 hektar. På bilden 
kan även närheten till Östersjön urskiljas. Detta kan som tidigare sagts användas som 
kylmedel, men även för att ta emot bränsletransporter via hav.    
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Bild 1: Satellitbild över Forsmarks kärnkraftverk, (Google, 2012) 
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3.6 Elpriset 

  Nord Pool 3.6.1

Nord Pool Spot grundades 1996 och ägs av de nordiska systemoperatörerna Stattnet (Norge – 
30%), Svenska Kraftnät (Sverige – 30%), Finngrid (Finland – 20%) och Energinet.dk 
(Danmark – 20%). Idag går så gott som all elproduktion i Sverige via Nord Pool Spot vilket 
har varit väldigt viktigt för att öka trovärdigheten på den nordiska elbörsen. Idag finns det 
omkring 350 olika medlemmar från ett 20-tal olika länder på Elspot som både köper och säljer 
el då omkring 1500 olika bud på el inkommer varje dag (Nord Pool Spot, 2012c). 
 
Nord Pool Spot är en av de ledande marknadsplatserna för el i Europa och erbjuder både en 
fysisk och finansiell marknad. Den fysiska marknaden består av Elspot och Elbas. Elspot är 
en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt där systempriset för varje 
timme på dygnet fastställs ett dygn i förväg. Elbas är justeringsmarknad som kompletterar 
Elspot för kontinuerlig handel med timkontrakt där handel kan ske intill en timme före 
leverans under dygnets alla timmar.  
 
Förutom den fysiska marknaden, finns det även en finansiell marknad där aktörer kan 
prissäkra elen för variationer i spotpriset. Precis som för andra råvaror så kan man teckna 
olika finansiella instrument såsom optioner och terminer med löptid upp till fyra år i syfte att 
prissäkra elen. På Nord Pool Spot finns även en clearingverksamhet i syfte att reducera den 
finansiella risken för de olika kontraktsparterna (Svensk Energi, 2011a).  
 
Under 2011 omsattes 316 TWh på Nord Pools fysiska elmarknad Elspot, vilket motsvarar 
74% av den el som användes i de nordiska länderna. Den resterande elen handlades direkt 
mellan elbolagen eller genom bilaterala avtal (Energimyndigheten, 2011) (Nord Pool Spot, 
2012c).  
 

  Elspotmarknaden  3.6.2

Den dagliga handeln på Nord Pool Spot drivs av planeringen från de aktiva medlemmarna. En 
köpare, exempelvis elhandelsbolag, behöver bedöma hur mycket energi den kommer att 
behöva nästkommande dag för att möta efterfrågan på el, samt hur mycket de är villiga att 
betala för denna volym, timme för timme. Säljaren å andra sidan, exempelvis en elproducent 
såsom vattenfall, måste bestämma hur mycket el den kan leverera och till vilket pris, även det 
timme för timme. Dessa behov återspeglas genom de bud och anbud som inkommer till 
Elspot. Samtliga bud måste inkomma till Elspot senast klockan 12.00 dagen innan. 
 
Elpriset bestäms således av utbudet och efterfrågan på el och fastställs för varje timme av 
skärningspunkten mellan utbuds- och efterfrågekurvan vilka representerar alla bud och anbud 
på el som inkommit i den nordiska regionen. Detta illustreras i figur 14. 
 



-41- 
 

 
Figur 14: Prisbildningskurva elpris, (Nord Pool, 2012b) 

 
Marknadsprissättningen på Nord Pool anses vara ett mycket effektivt sätt att uppnå balans 
mellan utbud och efterfrågan. Vid exempelvis torrår och/eller vid långvarig vinterkyla stiger 
elpriset och signalerar på så sätt kunden att den bör minska sin elkonsumtion. Prissignalerna 
leder även till effektivare investeringar i produktionsanläggningar och elnät 
(Energimarknadsinspektionen, 2011). 
 
Det är viktigt att förstå att vid prissättningen av el så tar man produktionssätten och 
framförallt produktionskostnaden i beaktande. De billigaste anläggningarna är dem som 
används först. När behovet inte täcks används i tur och ordning dyrare och dyrare 
produktionssätt tills jämvikt mellan konsumtion och produktion uppnås till lägsta möjliga 
kostnad (Energimarknadsinspektionen, 2011). 
 
Detta kan tydligt urskiljas i figur 15 där de olika produktionsslagen läggs till efter 
produktionskostnad för att bilda den så kallade utbudskurvan efter stigande 
produktionskostnad. Vindkraften används således upp först för att sedan följas av 
vattenkraften, kärnkraften och kraftvärmen. Priset på el bestäms följaktligen efter den dyrast 
producerade kilowattimmen.  
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Figur 15: Utbudskurva med beaktande av kostnad för olika produktionsslag (Energimarknadsinspektionen, 

2011) 

 

  Överföringsbegränsningar och elprisområden 3.6.3

Trots att utbud och efterfrågan är de viktigaste faktorerna som avgör elpriset spelar även 
överföringskapacitet en stor roll. Vid gränsen mellan länderna samt mellan de olika 
regionerna inom ett land så kan flaskhalsar uppstå om stora volymer måste överföras för att 
möta efterfrågan. För att förhindra denna ”trängsel” har man därför infört olika 
elprisområden. Tanken med dessa elprisområden är att sänka efterfrågan när 
överföringskapaciteten blir begränsad genom att höja priset i de drabbade områdena (Nord 
Pool, 2012b). 
 
Detta medför att när en producent lämnar in ett säljbud på sin el måste den även precisera att 
detta gäller för el som levereras i ett specifikt område. Därefter sker en individuell prissättning 
för detta område på samma principer som vid fastställandet av systempriset. Ifall 
elöverföringen mellan elprisområdena är inom maxgränserna, det vill säga att den inte 
överskrider den maximala överföringskapaciteten mellan två områden, så blir priset för 
samtliga elprisområden det beräknade systempriset för den timmen i hela systemet (Nord 
Pool, 2011).  
 
Norge består idag av 5 olika elprisområden och Danmark av 2 stycken medan Finland 
respektive Estland endast utgörs av ett område, sedan den 1 november 2011 utgörs Sverige av 
4 olika prisområden (Nord Pool, 2011). I figur 16 här nedan, kan de olika elprisområdena 
samt transmissionsledningarna mellan dessa områden observeras.   
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Figur 16: Karta över det nordiska elsystemet indelat i elprisområden och med transmissionsledningar (Nord 

Pool, 2012b) 

 
Som beskrivits tidigare, så kan denna uppdelning i olika områden naturligtvis medföra att det 
kan uppstå olika elpriser i systemet. Genom att öka priset i underskottsområdet, kommer 
aktörerna i området att sälja mer och köpa mindre el medan det i överskottsområdet blir det 
omvända förhållandet, det vill säga att aktörerna köper mer och säljer mindre el. 
Områdesprisets beräkning kommer då att se till att överföringskapaciteten mellan de båda 
områdena utnyttjas till ett maximum och resultera i att el kommer att överföras från det 
område med ett lågt pris (område med överskott) till ett område med högt pris (område med 
underskott). Elpriset måste då justeras genom att en volym motsvarande 
överföringskapaciteten i den begränsade anslutningen läggs till som ett prisoberoende köp i 
området med överskott och som en prisoberoende försäljning i underskottsområdet. Denna 
försäljning i underskottsområdet leder till en parallell förskjutning av utbudskurvan medan det 
prisoberoende köpet i överskottsområdet leder till en parallell förskjutning av 
efterfrågekurvan. Denna mekanism förklaras i figur 17.  
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                   Överskottsområde/Lågt Pris  Underskottsområde/Högt Pris 
 

 
Figur 17: Prisbildning i överskott- respektive underskottsområde (Nord Pool, 2012b) 

 
Där PL och PH är det nya jämviktspriset när maximal överföringskapacitet används, och Pcap=0 
är det enskilda elprisområdets isolerade elpris. Det kan följaktligen tydligt observeras i 
figuren att priset ökar i överskottsområdet då efterfrågan ökar medan priset sänks i 
underskottsområdet då utbudet istället förskjuts. 
 

  Elbasmarknaden 3.6.4

Förutom denna så kallade ”day-ahead” marknad, Elspot, där den allra största volymen handlas 
så finns det även en ”intraday” marknad, Elbas. Denna realtidsmarknad finns till för att 
upprätthålla balansen mellan utbud och efterfrågan ifall något oförutsett skulle hända mellan 
stängningen av Elspot klockan 12.00 och leverans nästföljande dag. Om exempelvis ett 
kärnkraftverk skulle drabbas av ett driftstopp eller starka vindar orsakar en högre elproduktion 
än planerat så finns denna marknad till för att återställa balansen mellan utbud och 
efterfrågan. 
 
Denna marknadsplats blir viktigare och viktigare då mer och mer vindkraft kopplas in i 
systemet. Vindkraft är av naturliga skäl oförutsägbar och obalanser mellan ingångna kontrakt 
och producerad volym måste därför ofta utjämnas (Nord Pool, 2012a).   
 

  Övriga faktorer som påverkar elpriset 3.6.5

Då elproduktionen i Norden består till drygt hälften av vattenkraft påverkas elpriset kraftigt av 
tillgången på vatten. Under vattenrika år då tillrinningen överskrider medelvärdet sjunker 
råkraftpriserna på Nord Pool. Vid torrår sker naturligtvis det omvända, priserna på el stiger 
kraftigt och producenterna sparar på vattnet för att klara de kallaste topparna under vintern. 
Vattentillgången i magasinen är således direkt avgörande för i vilken utsträckning dyrare 
elproduktion är nödvändig för att tillgodose ett ökat behov av el.  
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Vanligtvis så bestäms elpriset utifrån produktionskostnaderna i fossileldade värmekraftverk, 
kostnader som i stor grad beror på bränslepriser och i viss utsträckning valutakursen på dollar 
(Svensk Energi, 2011e). Även tillgången har en stark inverkan på elpriset. Om det skulle 
uppstå akut brist på diesel till exempel så skulle det påverka möjligheten att använda andra 
bränslen. Utöver distributionen av bensin och andra drivmedel till tankställen så inverkar en 
dieselbrist även möjligheterna att använda biobränslen och eldningsolja i värmeverken. 
Vidare krävs ju även diesel till arbetsmaskinerna i skogen och transporten av skogsråvaror till 
biobränslekraftverken (Energimyndigheten, 2011). Tilläggskostnader för utsläppsrätter av 
koldioxid får också räknas in i kostnaderna (Svensk Energi, 2011e).  
 

  Den totala elkostnaden och historisk elprisutveckling 3.6.6

Den sammanlagda elkostnaden för slutkunden bestäms dels av nätpriset, vilket betalas till 
nätföretaget, samt av elpriset som betalas till den elhandlare kunden har slutit avtal med. 
Nätpriset varierar beroende på var i landet du bor och består vanligen av både en rörlig del 
som relateras till överförd energi och en fast del. Vissa nätföretag erbjuder även så kallade 
effektabonnemang och då beror elpriset på antingen uttagen eller abonnerad effekt. För en 
kund med eluppvärmd villa står elhandelspriset för 45%, nättariffen för 17% och skatt och 
moms för 38% av den totala elkostnaden (Energimyndigheten, 2011).  
 
I figur 18 kan årsmedelpriserna uttryckt i SEK/MWh på Elspot utläsas. Värt att notera är att 
detta endast är priser för el som handlas på elbörsen och alltså inte den totala elkostnaden för 
konsumenten. Den genomsnittliga ökningen per år sett över de senaste 12 åren uppgår till 
12,3% per år. 
 

 
Figur 18: Årsmedelprisutveckling Elspot år 2000-2011 i SEK/MWh, (Nord Pool Spot, 2012d) 
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Under januari månad 2011 var den totala elkostnaden för en eluppvärmd villa med ett rörligt 
elpris 159,4 öre/kWh, i detta pris ingick då nätavgifter, elcertifikat, skatter och moms 
(Energimyndigheten, 2011). Utifrån antagandet om att 45% av den totala elkostnaden utgörs 
av elhandelspriset, motsvarar detta 71,73 öre/kWh. Under samma tid var det genomsnittliga 
månadspriset för januari 2011 på elspotmarknaden 622,14 SEK/MWh vilket blir 62,21 
öre/kWh (Nord Pool Spot, 2012d). Totalt resulterar detta i ett påslag på 9,52 öre/kWh. I denna 
rapport kommer påslaget således antas vara 10 öre/kWh. 
 

3.7 Skatter och avgifter på elproduktion 
I Sverige tas skatter och avgifter ut vid produktion av el i olika former: 
 

§ Fastighetsskatt 
§ Skatter och avgifter på bränslen 
§ Skatt på kärnkraft 
§ Utsläpp till atmosfären  

 
År 2010 uppgick de totala skatter och avgifter på produktion till cirka 7,5 miljarder kronor.  
 
Alla elproduktionsanläggningar belastas med en generell industriell fastighetsskatt som 
uppgår till cirka 5,5 öre/kWh för vattenkraft, 0,4 öre/kWh för vindkraft, 0,3 öre/kWh för 
kärnkraft och mellan 0,1-0,5 öre/kWh för övrig värmekraft. 
 
El som produceras i kärnkraftverk har beskattats sedan 1984 och var från början en 
produktionsskatt. Dock omformades denna skatt år 2000 till en effektskatt vilket, som 
redogjorts tidigare, innebär att skatten numera baseras på reaktorernas termiska effekt, det vill 
säga deras värmeproduktionsförmåga. Skatten är således oberoende av hur mycket el som 
faktiskt produceras. Avdrag på skatten får dock göras då reaktorn stått avställd i en 
sammanhängande period om mer än 90 dagar.  
 
Kärnkraftsskatten höjdes med 24% år 2008 och uppgick år 2010 till 12 648 kronor per MW 
och månad. För år 2011 bedömdes de totala kärnkraftsskatterna uppgå till drygt 4 miljarder 
kronor vilket motsvarar 5,5 öre/kWh kärnkraftsproducerad el (Svensk Energi, 2011d).  
 
För kärnkraftsproducerad el tas även en avgift om 0,3 öre/kWh för kostnader relaterade till 
kärnavfallshantering och förvaring. Ytterligare 1,0 öre/kWh tas ut i avgift för framtida 
kostnader för använt kärnbränsle. Bränslen som biobränslen och torv beskattas å andra sidan 
inte av staten. Dock utgår en skatt om 30 kronor/kilo svavel vid utsläpp av svaveldioxid vid 
förbränning av fasta fossila bränslen och torv. Emellertid tas ingen skatt ut om svavelhalten 
uppgår till maximalt 0,05%. För förbränningsanläggningar med pannor som producerar mer 
än 25 GWh/år tillkommer även en kväveoxidavgift om 50 kronor/kilo utsläppta kväveoxider 
(Svensk Energi, 2011d).  
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  Elcertifikat 3.7.1

År 2003 infördes ett elcertifikatsystem med målsättningen att främja användningen av 
förnybar el. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av 
elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv. Grundprincipen är att producenter av 
förnyelsebar el får ett certifikat av staten för varje MWh som producerats i syfte att öka 
andelen förnybar el i Sverige. Elcertifikatsystemet fungerar således som ett ekonomiskt stöd 
för de producenter av el som utnyttjar förnyelsebara resurser. De förnybara energikällorna 
som är berättigade till elcertifikat är (Svensk Energi, 2011b): 
 

§ Vindkraft 
§ Solenergi 
§ Geotermisk energi 
§ Biobränslen 
§ Vågenergi 
§ Vattenkraft 

• Småskaliga anläggningar om högst 1,5 MW 
• Nya anläggningar 

 
Nedan, i figur 19, visas de tilldelade elcertifikaten per år per energikälla sedan införseln av 
systemet. Biobränslen är den energikälla med överlägset flest tilldelade elcertifikat, dock har 
vindkraften ökat mycket kraftigt det senaste året. Övriga energikällor såsom solenergi, 
vågenergi och geotermisk energi erhöll endast 556 certifikat under 2011 och är på grund av 
dess obetydliga storlek inte med i denna jämförelse.  
 

 
Figur 19: Tilldelade Elcertifikat per år, (Ekonomifakta, 2012) 

 
När elcertifikatsystemet infördes år 2003 var tanken att systemet skulle vara verksamt fram 
till och med 2010. Dock har detta nu förlängts fram till och med 2035 med målsättningen att 
den förnybara elproduktionen skall motsvara ungefär 16% år 2016. Den 1 januari 2012 
inleddes ett samarbete med Norge då man införde ett gemensamt system för den svensk-
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norska marknaden. Detta bedöms som positivt för systemets funktion då det skulle innebära 
en effektivare marknad med stabilare priser och bättre likviditet (Energimyndigheten, 2012a).  
 
För att kunna tjäna pengar på elcertifikaten måste dessa säljas av producenten. I och med 
försäljningen av elcertifikat får producenterna således en extra intäkt utöver intäkterna från 
elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion. Det 
är tänkt att denna intäkt skall ge förnyelsebara energikällor möjlighet att konkurrera med icke 
förnyelsebara energikällor. Systemet har följaktligen ersatt tidigare investeringsbidrag och 
driftsstöd (Svenska Kraftnät, 2012b). 
 
Efterfrågan på elcertifikaten skapas genom en lagstadgad skyldighet för elleverantörer samt 
vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning respektive 
elanvändning, den så kallade kvotplikten. Kvotpliktiga är elleverantörer, elanvändare som har 
använt el de själva producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen Nord Pool samt 
elintensiv industri som registrerats av Energimyndigheten. För år 2012 är kvotplikten 17,9% 
vilket innebär att om en liten elleverantör säljer 1 000 MWh el så måste den köpa in 179 
elcertifikat (Energimyndigheten, 2012a). 
 
Det finns inget förutbestämt pris på elcertifikaten, utan priset görs upp efter utbud och 
efterfrågan. I figur 20 åskådliggörs årsmedelprisutvecklingen per elcertifikat i SEK/certifikat 
för åren 2003-2011. Då priset på elcertifikat är uppbyggt enligt principen om utbud och 
efterfrågan, så medför det att en liten elproduktion från förnyelsebara energikällor drar upp 
priset på elcertifikaten. Detta stimulerar således fler producenter att vilja producera förnybar 
el då det blir lönsammare. På så vis ökas konkurrenskraften för förnyelsebar el. 
 

 
Figur 20: Årsmedelpriser i SEK/certifikat, 2003-2011, (Svenska Kraftnät, 2012a) 
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3.8 Tidigare studier 
I sökandet efter tidigare studier har dessvärre ingen användbar studie eller vetenskaplig artikel 
hittats som skulle kunna ligga till grund för denna rapport. 

  



-50- 
 

4 Metod  
För att kunna genomföra denna rapport har inledningsvis en litteraturstudie genomförts där 
fakta har insamlats genom en faktaundersökning. Denna har sedan kompletterats med besök 
och intervjuer med nyckelpersoner på Foster Wheeler, Siemens, Igelstaverket och Forsmark. 
När litteraturstudien ansetts färdig har nyckelparametrar beräknats vilka kan studeras i avsnitt 
4.3 Inparametrar. Utifrån en simulering av en verklig rankinecykel kalibrerad efter given 
teknisk data för pann- och turbinanläggningar har värmebehovet räknats fram för att 
producera en kWh. Detta har sedan legat till grund för dimensionering av det tänkta 
biobränslekraftverket utifrån Forsmark 3s elproduktion och tillsammans med beräknandet av 
prisprognoser lett till fastställandet av bränsle- och transportkostnader. Intäkterna har 
beräknats tack vare en prognostisering av det framtida elpriset och priset på elcertifikat. 
Differensen mellan intäkterna och kostnaderna för varje år har sedan diskonterats med hjälp 
av en kalkylränta för att på så vis få en uppfattning om projektets lönsamhet. 

4.1  Antaganden och begränsningar 
I utformandet av modellkraftverket och i modelleringen av de intäkter och kostnader som 
kommer att uppstå, så har vissa antaganden och begränsningar varit tvungna att göras.  
 
Rapporten ämnar endast modellera ett kondenskraftverk, vilket innebär att 
värmeproduktionen inte kommer att tas i beaktande i utformandet av det tänkta 
biobränslekraftverket. Kraftverket kommer att kalibreras för ren kraftproduktion i form av el. 
Detta kommer givetvis att påverka valet av turbiner och generatorer. 
 
Det tänkta kraftverket antas anläggas på samma plats som F3 är beläget på idag och inga 
kostnader har beaktats för nedmontering bortforsling av existerande faciliteter tillhörande 
Forsmark 3 idag. Hamnplatsen vid Forsmark 3 antas kunna byggas ut för att kunna motta fler 
båtar samtidigt och två terminaler antas kunna byggas i närområdet. Platsen anses således 
vara tom och stat, kommun och landsting antas godkänna nybygget. 
 
Vidare antas den genomsnittliga bränslemixen vara ett medel på de tre valda bränslemixarna, 
detta med anledning av att de olika bränslemixarna antas användas lika mycket under året 
varför de vägs ihop till en genomsnittlig bränslemix. I rapporten antas att priset på 
biobränslen, el, elcertifikat stiga för varje år. De årliga personal- samt 
bränsletransportkostnader antas å andra sidan vara konstanta. Angående elcertifikaten så antas 
dessa stiga i pris och existera de kommande 25 åren. 
 
Avslutningsvis, antas att all teknisk utrustning har en teknisk livslängd på 25 år. Teknisk 
utrustning som har en längre teknisk livslängd antas då inte ha något restvärde. 
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4.2 Modell 

 Ekonomisk modell 4.2.1

Den ekonomiska modell som kommer att användas för att räkna på de eventuella ekonomiska 
vinsterna med detta projekt är nuvärdesmetoden. Den syftar till att diskontera de framtida 
ekonomiska resultat som kraftverket genererar, med en särskild kalkylränta, r. De framtida 
kassaflödena diskonteras med hjälp av följande ekvation: 
 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =   
𝐶

(1+ 𝑟)! 

Ekvation 1: Nuvärdesmetoden 

 
Där: 

C: Årliga kassaflöden genererade av investeringen 
r: Kalkylränta 
n: år   

 

 Scenariomodell 4.2.2

För att kunna simulera ersättningen av Forsmark 3 med ett tänkt biobränslekraftverk så 
kommer mjukvaran EES (Engineering Equation Solver) att användas.  
 
Med hjälp av ekvationslösaren EES kommer först en simulering av en verklig rankinecykel att 
göras med den valda pannans och turbinanläggningens tekniska prestanda som underlag. Den 
modellerade rankincykeln kommer ligga till grund för att kunna bestämma det totala 
värmebehovet och i förlängningen bränsleåtgången i kraftverket. 
 
Vidare kommer EES att användas för att prognosticera framtida bränslepriser, elpriser och 
elcertifikatspriser. Dessa parametrar kommer sedan att användas som resultatdrivande 
parametrar i den ekonomiska modellen. 
 

4.3 Inparametrar  

 Prisprognoser 4.3.1

Att förutspå framtida priser, såväl för bränslen som för elcertifikat och elpris är komplext och 
denna rapport nyttjar därför infogandet av trendlinjer för att se till hur priset, sett till 
föregående 12 års utveckling, kommer te sig de kommande 25 åren.  
 
Utifrån den verkliga prisutvecklingen har en ekvation extrapolerats för att kunna 
prognosticera de framtida priserna. I ekvationerna så motsvarar, y, det framtida priset och, x, 
tiden i år. Då trendlinjen enbart anpassas efter angivna punkter så gäller ekvationen även för 
åren efter 2011. Ekvationerna har dock modifierats för att uppfylla kraven att y=2012 då x=1. 
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Detta för att kraftverket antas tas i bruk år 2012 och beräknas ha en teknisk livslängd om 25 
år. 
 

Bränslepris 

Bränsleprisutvecklingen på GROT, träpellets samt returträ har alla tre utvecklats relativt 
stabilt i en uppåtgående trend de senaste 12 åren. Nedan, i figur 21, figur 22 och figur 23, 
följer grafer för den reella prisutvecklingen för varje enskilt biobränsle, från och med år 2000 
till och med slutet på år 2011.  
  

 
Figur 21: Historisk prisutveckling på träpellets(2000-2011) med trendlinje 

 

𝑃𝑟𝑖𝑠  𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠  (𝑦) = 11,916𝑥 + 309,672  [
𝑆𝐸𝐾
𝑀𝑊ℎ] 

Ekvation 2 

 

 
Figur 22: Historisk prisutveckling på GROT (2000-2011) med trendlinje 
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𝑃𝑟𝑖𝑠  𝐺𝑅𝑂𝑇  (𝑦) = 7,0417𝑥 + 198,8504  [
𝑆𝐸𝐾
𝑀𝑊ℎ] 

Ekvation 3 

 
Figur 23: Historisk prisutveckling på returträ (2000-2011) med trendlinje 

𝑃𝑟𝑖𝑠  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟ä  (𝑦) = 3,1218𝑥 + 103,2646  [
𝑆𝐸𝐾
𝑀𝑊ℎ] 

Ekvation 4 

 

Elcertifikat 

Priset på elcertifikat har, sedan lanseringen i maj 2003, upplevt både negativa och positiva 
trender. Sett till de senaste 9 åren är den allmänna trenden positiv och förväntas också vara det 
i denna studie. 
 
Till grund för detta antagande ligger den allmänna inställningen att grön teknik bör främjas 
och således subventioneras. Elcertifikat är ett sådant stödsystem som främjar denna 
utveckling och således spås en positiv trend, även i framtiden. I figur 24 kan prisutvecklingen 
på elcertifikat mellan 2003-2011 utläsas.  
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Figur 24: Historisk prisutveckling på elcertifikas (2000-2011), med trendlinje 

 

𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠  å𝑟 𝑦 = 9,7288𝑥 + 274,1492  [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ] 
Ekvation 5 

 

Elpris 

Elpriset som handlas på Elspotmarknaden har ökat kraftigt de senaste 12 åren vilket tydligt 
kan observeras i figur 18. Denna trend är dock ganska kraftigt ökande varför det är viktigt att 
ha detta i beaktande i känslighetsanalysen då det troliga är att elpriset stabiliseras över tiden 
ifall efterfrågan på el inte ökar nämnvärt.  

 
Figur 25: Historisk prisutveckling på Elspot (2000-2011), med trendlinje 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  å𝑟 𝑦 = 29,483𝑥 + 498,336  [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊ℎ] 
Ekvation 6 
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 Framtida produktion  4.3.2

Enligt de senaste 12 årens produktionsstatistik i Forsmark 3 (figur 6) har en trendlinje infogats 
för att se till den framtida utvecklingen av hur mycket el som kommer produceras per år efter 
omställningen till biobränsleeldat kraftverk antaget att detta enbart skall ersätta det kraftverk 
som idag finns på plats. 
 
I figur 26 visas således den faktiska produktionen samt den sannolika trenden för hur mycket 
el som Forsmark 3 kommer att producera i framtiden. I studien kommer dock enbart 
medelvärdet för de senaste 12 åren att beaktas och den negativa trenden om -0,0094TWh/år 
att negligeras. 
 

 
Figur 26: Historisk elproduktion Forsmark 3 (2000-2011), med trendlinje 

 

Den framtida elproduktionen för det tänkta biobränslekraftverket antas ligga konstant på en 
nivå om 8,7864 TWh/år. 

 

 Värmebehov  4.3.3

Kraftverkets värmebehov som räknades fram för att kunna överensstämma med 
produktionsprognoserna för de kommande 25 åren om 8,7864 TWh/år räknades fram genom 
att simulera en verklig rankinecykel i EES. Den tekniska datan för tryck och ångvärden 
optimerade för elproduktion utifrån biobränslen, hämtades från den valda pannan och den 
valda turbinsträngen och återfinns således i tabell 4 och tabell 5. I figur 27 här nedan, 
återfinns den modellerade rankinecykeln som användes vid beräkningen av värmebehovet. 
Det är ett så kallat T-s diagram som visar på ångans egenskaper runt hela ångcykeln där T står 
för temperaturen i grader Celsius och s står för ångans entropi. 
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Figur 27: T-s diagram över den modellerade ångcykeln 

 

I nedanstående tabell kan ångans modellerade värden i ångcykelns olika punkter observeras. 
De värden som varit mest intressanta att iaktta är trycket, P, temperaturen, T, och entalpin, h.   
 

 
Tabell 6: Tabell över ångans modellerade parametervärden i de olika punkterna 

 
Värmebehovet som kalkylerades utifrån dessa data uppgick till 8240 kJ/kWh, vilket betyder 
att för varje producerad kWh så måste det tillföras 8,24 MJ i form av bränsle. Detta kommer 
att användas som en indataparameter för beräkningen av bränsleåtgång. Det totala 
värmebehovet per år kommer att beräknas enligt följande: 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  [𝑀𝐽] 

Ekvation 7 

 

Det totala värmebehovet räknades fram till 72,40*109 MJ per år, vilket blir 20,1 TWh. Denna 
mängd motsvarar den totala elproduktionen om 8,7864 TWh per år och det tänkta kraftverket 
kommer då ha en verkningsgrad om 43,8%. 
 

 Bränslemängdsbehov 4.3.4

Det totala bränslemängdsbehovet [m3/år] för varje mix, i, kalkyleras med hjälp av det totala 
värmebehovet per år [MJ] som fås utifrån ekvation 7, samt bränslemixens värmevärde 
[MJ/kg] och densitet [kg/m3] från tabell 3. Följande ekvation för bränslemängdbehovet togs 
fram: 
 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣   𝑖 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖   [𝑚3/å𝑟] 

Ekvation 8 

 

Utifrån detta kunde följande värden för bränslemängd räknas fram om man antar att man 
endast använder sig av endast en specifik mix: 
 

§ Bränslemängdsbehov mix (1) = 16,59 miljoner m3/år 
§ Bränslemängdsbehov mix (2) = 16,45 miljoner m3/år 
§ Bränslemängdsbehov mix (3) = 21,81 miljoner m3/år 

 
 
För att kunna räkna ut den genomsnittliga bränslemängden som varje panna kräver i timmen 
måste man utgå från det totala bränslemängdsbehovet per år (ekvation 8) och dela det med 
8760 (antal timmar per år) för att få ett genomsnittligt värde samt med sex då kraftverket 
utgörs av sex pannor. Slutligen måste densiteten tas i beaktande för att få fram bränslebehovet 
uttryckt i ton per timme och panna för varje bränslemix, i. Densiteten för varje bränslemix 
återfinns i tabell 3. 
 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  𝑝𝑒𝑟  𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎   𝑖 =
𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

(8760 ∗ 6) ∗   𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖   [𝑡𝑜𝑛/ℎ] 

Ekvation 9 

 
Bränslemängdsbehov per panna är således. 

§ Mix(1) = 142,0 ton/timme  
§ Mix(2) = 125,2 ton/timme 
§ Mix(3) = 166,0 ton/timme 
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 Bränslekostnad 4.3.5

Bränslekostnader [SEK/år] för de olika biobränslemixarna kalkyleras med hjälp av 
bränslepriset [SEK/MWh] för mix, i, och år, n, samt halten specifikt bränsle i mixen [%]. 
Detta multipliceras med densiteten [ton/m3] och värmevärdet [MWh/ton] ur tabell 3 för varje 
mix för att kunna få mixernas pris per m3. Vidare måste även bränslemängdsbehovet för varje 
enskild mix från ekvation 8 tas med i beräkningen. Följande ekvation för bränslekostnader 
togs fram: 
 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑚𝑖𝑥 𝑖   å𝑟 𝑛

= 𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑡𝑟ä𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑖,𝑛 ∗%ℎ𝑎𝑙𝑡 + 𝑝𝑟𝑖𝑠  𝐺𝑅𝑂𝑇 𝑖,𝑛 ∗%ℎ𝑎𝑙𝑡
+ 𝑝𝑟𝑖𝑠  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟ä 𝑖,𝑛 ∗%ℎ𝑎𝑙𝑡 ∗ 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑖 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖
∗ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑖   [𝑆𝐸𝐾/å𝑟] 

Ekvation 10 

 

 Pannkostnad 4.3.6

Efter kontakt med Foster Wheeler har ett pris om 1 200 miljoner SEK offererats för leverans 
och installation av önskad CFB-panna med en effekt om 200 MWe. För att uppnå önskad 
effekt krävs således sex stycken CFB-pannor. Servicekostnaden uppskattas enligt Foster 
Wheeler till 1% av den investerade beloppet per varje två-års period, vilket uppgår till en årlig 
kostnad om 36 miljoner SEK. 
 

§ Total leverans: 6 x CFB-pannor 
§ Total effekt: 1 200 MWe 
§ Total investeringskostnad: 7 200 miljoner SEK 
§ Servicekostnad: 36 miljoner SEK per år 
§ Teknisk livslängd: 25 år 

 

 Turbin- och generatorkostnad 4.3.7

Efter kontakt med Siemens har priset 190,5 miljoner SEK offererats för leverans och 
installation av önskad turbinsträng (turbin och generator). För att uppnå önskad elgenerering 
krävs sex stycken turbinsträngar, det vill säga en turbinsträng till varje pannanläggning. 
Servicekostnaden uppskattas till 2% av det investerade beloppet per år vilket uppgår till en 
total servicekostnad om 22,86 miljoner SEK per år. 
 

§ Total leverans: 6 x turbinsträngar 
§ Total elgenerering: upp till 1 500 MWe 
§ Total investeringskostnad: 1 143 miljoner SEK 
§ Servicekostnad: 22,86 miljoner SEK per år 
§ Teknisk livslängd: 25 år 
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 Kostnad bränslelogistik 4.3.8

Kostnaden för leverans och installation av tre silos med kapaciteten 10 000 m3 och 
bränsletransportsystem med kapacitet 100 ton bränsle per timme samt markarbete på 5 hektar 
och bygge av kajplats uppgick till 370 miljoner SEK, vilket redogjordes i avsnitt 3.5.6 
Biobränslekraftverk under delavsnittet Logistik och hantering av bränsle. Detta är dock inte 
tillräckligt för att kunna tillgodose det behov som det tänkta kraftverket har.  
 
Det nya kraftverket skulle behöva en bränsletransportkapacitet om 170 ton per timme för att 
tillgodose värmebehovet för att täcka elproduktionen. Vidare behövs silos med en total 
lagringskapacitet om 150 000 m3 för att kunna ha ett lager som täcker tre dagars elproduktion 
utan tillförsel av nytt bränsle samt bygge av 3 kajplatser för att kunna ta emot den mängd 
bränsle som krävs. Till sist behövs även markarbete på 30 hektar, då anläggningen består av 6 
pannor och varje pannanläggning med tillhörande turbinanläggning och 
bränslehanteringssystem kräver 5 hektar.  
 
Genom att utgå från investeringskostnaderna för Igelstaverket beräknades 
investeringskostnaderna för bränslehanteringen för det tänkta kraftverket uppgå till 900 
miljoner SEK för transportsystemet, 460 miljoner SEK för bränslesilos, 220 miljoner SEK för 
kajplatserna och 700 miljoner SEK för markarbetet. Vidare väljs att anlägga två tågterminaler 
likt den vid Igelstaverket till en total kostnad om 240 miljoner SEK. Detta uppgår till en total 
investeringskostnad för bränslehanteringen på det tänkta kraftverket till 2 520 miljoner SEK. 
Den tekniska livslängden för bränslehanteringssystemet antas i studien vara 25 år.  
  
Dessutom antas service- och underhållskostnaderna för bränslehanteringssystemet uppgå till 
1% av investeringsbeloppet per år, vilket motsvarar en total kostnad om 25,2 miljoner SEK 
per år. 
 

 Personalkostnad 4.3.9

För att beräkna personalkostnaderna på det tänkta kraftverket har studien utgått från 
Igelstaverkets personalkostnader. Antalet anställda har uppskattats vara drygt sex gånger så 
stort som personalen på Igelsta och därmed har personalkostnaderna antagits uppgå till 583,5 
miljoner SEK baserat på en månatlig kostnad om 60 786 SEK/anställd (inklusive 
arbetsgivaravgifter och skatter). Antalet anställda har uppskattats till 800 stycken. 
 

 Bränsletransportkostnad 4.3.10

Efter samtal med Igelstaverkets bränslechef Katja Pettersson framkom det att en stor del av 
bränslet som Igelstaverket importerar görs så via båt- och tågtransport. Den delen som görs 
via lastbil kommer ej att beaktas i denna rapport. Detta på grund av det faktum att lastbilar har 
en begränsad fraktkapacitet som inte anses vara lika konkurrenskraftig. I denna rapport antas 
transporten av bränslena ske till 10% med båt och till 90% med tåg. Detta beroende på att 
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tågen kan frakta mycket större mängder bränsle jämfört med båt. Ett tåg har kapaciteten 19 
000 ton medan båt endast kan frakta 1 800 ton. 
 
Utifrån fraktkapacitet och fraktkostnad har följande kostnader beräknats:  
 

§ Båttransport: 0,40 miljoner SEK/båtlast med en kapacitet om 1 800 ton 
§ Tågtransport: 2,82 miljoner SEK/tåg med en kapacitet om 19 000 ton 

 
Den totala mängden bränslemix uttryckt i ton/år har beräknats till: 
 

§ 7,44 [milj.ton/år] för mix(1) 
§ 6,58 [milj.ton/år] för mix(2)  
§ 8,72 [milj.ton/år] för mix(3) 

 
Detta resulterar i en total bränsletransport om: 
 

§ 413 båtar och 352 tåg per år vid användning av mix(1) 
§ 366 båtar och 312 tåg per år vid användning av mix(2) 
§ 484 båtar och 413 tåg per år vid användning av mix(3) 

 
Den genomsnittliga bränsletransporten per år utgörs av 421 båtar och 359 tåg och uppgår till 
en kostnad om 1 180 miljoner SEK/år. 
 

 Skattekostnader 4.3.11

Vad gäller skattekostnader så kommer denna studie endast att ta hänsyn till skatter på 
elproduktion i allmänhet och hänsyn tas till den industriella fastighetsskatten i synnerhet då 
det är den enda som är relevant vid elproduktion från ett biobränsleeldat kraftverk. Denna 
studie har inte räknat på utsläpp i form av svavel och kväveoxider och dessa skatter tas alltså 
inte upp i denna rapport. Vad gäller den industriella fastighetsskatten för övrig värmekraft 
ligger den mellan 0,1-0,5 öre/kWh och har i denna studie valts till 0,3 öre/kWh. Den totala 
årliga fastighetsskatten för det tänkta kraftverket beräknas enligt följande ekvation: 
 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 = 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠  𝑝å  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  [𝑆𝐸𝐾] 

Ekvation 11 

 
Den beräknade årliga skattekostnaden beräknades enligt ekvationen till 26,36 miljoner SEK. 
 

 Intäkter från elcertifikat 4.3.12

Då det tänkta biobränslekraftverket är berättigat till elcertifikat för varje MWh el som 
produceras kommer detta leda till en extra intäkt. För att räkna på denna intäkt multipliceras 



-61- 
 

priset på elcertifikat år, n, (ekvation 5), med den totala elproduktionen. På så vis fås den årliga 
elcertifikatintäkten.  
 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡  𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡   𝑛 = 𝑒𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠  (𝑛) ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  [𝑆𝐸𝐾] 
Ekvation 12 

 

 Intäkter från elförsäljning 4.3.13

Intäkterna från elförsäljningen år, n, kommer att beräknas genom att multiplicera den totala 
elproduktionen med elpriset för det givna året.  
 

𝐼𝑛𝑡ä𝑘𝑡  𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔   𝑛 = 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠  (𝑛) ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  [𝑆𝐸𝐾] 
Ekvation 13 

 

Elförsäljningen kommer att utgöra kraftverkets största intäktskälla. 
 

 Kalkylränta  4.3.14

För att räkna på investeringens lönsamhet så kommer en kalkylränta att användas för att 
diskontera hem de framtida kassaflödena. Denna kommer bestå av tre olika delar, en riskfri 
ränta, en riskpremie samt inflationen. 
 
Den riskfria räntan antas i denna rapport vara en svensk statsobligation med 10 års löptid. 
Räntan på obligation har sedan januari 1997 varit 4,36% trenden har dock varit fallande sedan 
dess och var i slutet på 2011 nere på 1,68% (Sveriges Riksbank, 2012). En riskfri ränta om 
3,00% kommer dock att användas i denna modell.  
 
Riskpremien i denna modell antas vara hänförlig de risker som kan uppstå i framtiden efter att 
investeringen gjorts, sådana risker kan antas vara marknadsrisker, finansieringsrisker samt 
risker vid val av teknik och risken att det sker förändringar i miljötillstånd. I denna modell har 
en riskpremie om 3,00% valts. 
 
Det genomsnittliga värdet för inflationen de senaste 20 åren, det vill säga från januari 1992 
fram till och med december 2011, har varit 1,75%, medan den på längre sikt, från januari 
1980 fram till december 2011, varit i genomsnitt 3,82% (SCB - Statistika Centralbyrån, 
2012). I denna studie har dock inflationen valts till 2,00% per år. 
 
Sammantaget resulterar detta i en kalkylränta om 8,00% om man adderar ihop samtliga 
komponenter, detta antas följaktligen vara investeringens avkastningskrav.  
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5 Resultat 
I tabell 7 kan ses en översikt över de sammanställda investeringarna som krävs för att bygga 
upp ett tänkt biobränslekraftverk som skall ersätta Forsmark 3s elproduktion. 
 

 
Tabell 7: Tabell över de totala investeringarna 

 
Figur 28 visar resultatet för de tidigare uppskattade inparametrarna. Resultatet visar att en 
ombyggnation av Forsmark 3 till ett biobränslekraftverk skulle vara ekonomiskt försvarbart. 
Diagrammet påvisar att en vinst görs från och med första året i drift som sedan ackumuleras 
över tiden. 

 
Figur 28: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden 

 
Den initiala investeringskostnaden för pannor, turbinsträngar samt bränslehantering och 
logistik är 10,86 miljarder SEK. Därefter ses en nära linjär ökning i vinst vilket innebär en 
återbetalningstid på 8 år, vilket kan grafiskt uttydas ur figur 28. Därefter ses ökningen 
inbringa en vinst om i genomsnitt 1,31 miljarder SEK per år för att den slutliga vinsten på 
projektet, enligt nuvärdesmetoden, hamnar på 22,5 miljarder SEK. 
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6 Känslighetsanalys 
Då resultatet påvisade en stark vinst för projektet på 22,5 miljarder SEK är det viktigt att 
undersöka och analysera resultatet närmare för att se huruvida vissa parametrar påverkar det 
slutliga resultatet och sedan analysera beroendet dem emellan.  
 
Vidare görs även en analys av vad en ändring av dessa variabler innebär för det slutliga 
resultatet och detta presenteras slutligen i två extremfall; ett positivt respektive ett negativt 
fall, för projektets resultat. 
 

6.1 Elpris 
Elpriset gentemot elspotmarknaden är en utav två faktorer som påverkar projektet intäkter, 
den andra är försäljningen av elcertifikaten. 
 
Då elpriset är viktig faktor för huruvida projektet går med vinst eller förlust bör denna 
resultatdrivande parameter analyseras mer ingående. I denna känslighetsanalys tas fyra fall 
upp inklusive normalfallet. Parametern har modifierats till att simulera ett elpris som utöver 
den tidigare givna prisekvationen (ekvation 6), påverkar priset positivt respektive negativt 
med den årliga prisändringen 1,5% och 3% respektive -1,5% och -3%. I figur 28 visas 
resultatet efter denna modifiering. 
 

 
Figur 29: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med modifierat elpris 

 
Det som påvisas i figur 29 är den faktiska påverkan elspotpriset har på projektets resultat. Vid 
en årlig minskning om 3% så är nuvärdet på projektet 3,24 mdr SEK, till skillnad från 
scenariot då en ökning om 3% skulle vara aktuell, då nuvärdet skulle vara 52,1 mdr SEK. 
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Detta, i paritet till normalfallet, innebär en minskning respektive höjning av nuvärdet med - 
56,8% respektive +60,45%. 
 

6.2 Elcerfikat 
Priset på elcertifikat är således den andra resultatdrivande faktorn som direkt påverkar 
projektets intäkter och därav viktig att analysera. I figur 30 återges fyra resultat efter att ha 
ändrat prissättningen på elcertifikat enligt samma parameterjusteringar som vid elpriset samt 
med hänsyn till elcertifikatets prisekvation (ekvation 5). I figuren återfinns även resultatet av 
normalfallet samt ett extremfall då elcertifikatet helt negligerats. 
 

 
Figur 30: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med modifierat elcertifikatspris 

 
Det som visas av figur 30 är att elcertifikatet har en stor inverkan på projektets slutresultat och 
i detta fall skiljer sig de olika scenarierna åt i högre grad då ett av scenariona (extremfallet) 
skulle resultera i att projektet inte skulle vara lönsamt. 
 
Det är viktigt att ta upp detta extremfall för att belysa elcertifikatets betydelse då det är ett 
marknadsbaserat stödsystem infört av staten i syfte att främja hållbar kraftproduktion. Som 
synes går projektet, då elcertifikat ej finns, inte ens i vinst om man exkluderar de initiala 
investeringskostnaderna. Detta till skillnad från det fall då priset på elcertifikat höjs med 3% 
årligen och resultatet landar på 35,8 miljarder SEK. 
 
Det är också av intresse att belysa att inom intervallet ±3% så är resultatet vid den positiva 
utvecklingen mycket nära slutresultatet för samma prisändring av elpriset (-31,3%).  
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Vid en jämförelse mellan figur 29 och figur 30 är det värt att belysa att en positiv ändring om 
3% i båda fallen blir slutvärdets differens -31,3% för elcertifikatspriset jämfört med elpriset. 
För den negativa ändringen å andra sidan, blir differensen +426%.  
 

6.3 Biobränslemix 
Biobränslepriset är en av de faktorer som direkt påverkar projektets kostnader och är således 
en viktig aspekt att analysera för att få en större förståelse för vilka bakomliggande faktorer 
som kan ligga bakom förändringen i resultatet. 
 
I figur 31 simuleras biobränslemixens genomsnittliga pris med en ökning respektive 
minskning om 3% och 1,5% inklusive den prisändring givet i biobränslemixens prisekvation 
(ekvationer 2, 3 & 4). I figuren återfinns även normalfallet. 
 

 
Figur 31: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med modifierat pris på 

bränslemixarna 

 
Det som är direkt framträdande i figur 31 är det faktum att då bränslemixens pris höjs med 3% 
per år så går projektet näst intill plus minus noll. Däremot går projektet med 36,1 mdr SEK i 
vinst vid en 3-procentig sänkning per år. Detta återspeglar den omvända rollen av elpriset 
(figur 29) i den bemärkelsen att vid en höjning av biobränslemixens pris med 3% per år når vi 
ett resultat slående likt det resultat vi får vid en årlig, 3-procentig minskning av elpriset. 
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6.4 Maximering av produktion 
Då projektets tänkta kraftverk enbart skall ersätta den produktion som Forsmark har och har 
haft, har det ursprungliga resultatet grundats i detta antagande.  
 
I enlighet med tidigare nyckelparametrar så ligger maxeffekt för kraftverket på 1200 MWe. I 
figur 32 återges resultatet för konstant maxdrift och sålunda en ökning från 8,7864*109 
MWh/år till 10,51*109 MWh/år. 

 
Figur 32: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med modifierad driftstatus 

 

Resultatet av att öka produktionen ökar således direkt vinsten och i och med att öka 
produktionen till maxkapacitet så blir det slutgiltiga resultatet för projektet 35,6 miljarder 
SEK, det vill säga en ökning från normaldrift med 58,2%. Detta är en intressant aspekt och en 
stor möjlighet sett till ett eventuellt ökat elbehov i Sverige i framtiden. 
 

6.5 Enmix-drift  
Då resultaten i tidigare figurer har baserats på ett genomsnittligt pris på de tre använda 
biobränslemixarna ska figur 33 belysa den inverkan de olika bränslemixarna har, var för sig, 
på det slutgiltiga resultatet. Detta är viktigt då det sannolikt ej kommer bli en helt jämn 
fördelning mellan dessa mixar sett över projektets 25-årsperiod. Detta mycket beroende på 
bränslemixarnas pris. 
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Figur 33: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med drift enbart på en mix  

 
Det som snabbt konkluderas i ovanstående figur är att ju billigare bränslet är, desto mindre 
tynger kostnaderna det slutgiltiga resultatet och därefter erhålls de olika slutresultaten för 
projektet givet att man använder enbart en mix under hela den tekniska livslängden (25 år). 
 

§ Vid val av mix 1 blir resultatet: 10,4 miljarder SEK. 
§ Vid val av mix 2 blir resultatet: 38,1 miljarder SEK. 
§ Vid val av mix 3 blir resultatet: 19,0 miljarder SEK. 

 

6.6 Extremfall 
Extremfall är högst osannolika scenarior av verkligheten men likväl intressanta att betrakta ur 
investeringssynpunkt. 
 
De två extremfallen baseras på biobränslemixens kostnad samt elcertifikatets- och elprisets 
prisförändringar och är uppdelade enligt följande för de två extremfallen; 
 
Extremfall 1 (Positivt):  

§ Biobränslemixens kostnad förblir stabil från och med år 2012, det vill säga även 
exkluderat den årliga ökningen som antagits i inparametrarna. 

§ Priset på elcertifikat stiger med 3% per år, inklusive den årliga prisändring givet i 
elcertifikatetprisets ekvation (ekvation 5). 

§ Elpriset stiger med 3% per år, inklusive den prisändring givet i elprisets ekvation 
(ekvation 6). 

 
Extremfall 2 (Negativt): 
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§ Biobränslemixens kostnad ökar med 3% per år, inklusive den prisändring givet i 
biobränslemixprisens ekvation (ekvationer 2, 3 & 4). 

§ Priset på elcertifikat sjunker med 3% per år, inklusive den prisändring givet i 
elcertifikatsprisets ekvation (ekvation 5). 

§ Elpriset sjunker med 3% per år, inklusive den prisändring givet i elprisets ekvation 
(ekvation 6). 

 
I figur 34 återspeglas två extrema resultat som grundar sig i extrema marknadsförhållanden 
och som är högst osannolika. Dock är det viktigt att dessa poängteras, då fel i beräkningar och 
antaganden av inparametrar skulle kunna leda till att båda dessa fall skulle kunna ha varit ett 
”normalfall” i denna studie. 
 

 
Figur 34: Diskonterade värdet av projektet över den tekniska livslängden med modifierad driftstatus 

 
 
Resultaten blev för det positiva extremfallet 75,8 miljarder SEK och för det negativa 
extremfallet -30,9 miljarder SEK. 
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7 Slutsatser och framtida arbete 

7.1 Slutsatser 
Efter att ha modellerat en rad olika scenarier med modifierande av de resultatdrivande 
inparametrarna, tycks projektets resultat sluta på positivt om inte extrema avvikelser från 
normalfallet beaktas. 
 
I det som bedöms vara normalfallet slutar resultatet på 22,5 miljarder SEK vilket måste ses 
som en mycket god avkastning på en grundinvestering motsvarande 10,86 miljarder SEK. 
Även vid scenarier som avser en framtida sänkning om 3% av elpris och elcertifikat (frånskilt 
den egenmodellerade prisekvationen) så går projektet med 3,24 respektive 13,8 miljarder SEK 
i vinst. Dock ser vi att elcertifikatet är av stor vikt då det är direkt nödvändigt i detta fall för 
att projektet skall kunna gå med vinst. Utan elcertifikat skulle projektet visa på förlust, oavsett 
de ändringar av resultatdrivande parametrar som redogjorts för i denna studie. 
 
Viktigt är också att belysa den extra kapacitet som projektet har i reserv då vi enbart har 
modellerat med hänsyn tagen till en ersättning av Forsmarks 3:s elproduktion. Skulle 
projektets biobränslekraftverk gå året om på maxkapacitet (1200 MW) så skulle resultatet bli 
35,6 miljarder SEK vilket motsvarar en kraftig ökning om 58,2% jämfört med 
normaldriftsfallet. 
 
Vad beträffar bränslemixarna, så kan det konstateras att det är endast vid användningen av 
enbart mix 2 som resultatet blir 69,3% mer lönsam jämfört med normalfallet då en 
genomsnittsmix används. Vid användning av enbart mix 1 och mix 3 blir resultatet -53,8% 
respektive -15,6% jämfört med normaldriftsfallet.   
 
Den sammantagna slutsatsen är att omställningen av kärnkraftverket Forsmark 3 till ett 
biobränsleeldat kraftverk optimerat för ren elproduktion skulle vara en lönsam investering. 
Dock är detta avhängigt att elcertifikatsystemet finns kvar.  
 

7.2 Framtida arbete 
Vad gäller framtida arbeten så finns det givetvis väldigt mycket som kan studeras. Det som 
skulle kunna vara intressant att studera lite djupare är bränslelogistiken och bränsletillförseln. 
Som påvisats i denna studie så kräver ett sådant tänkt biobränslekraftverk enorma mängder 
bränsle och av denna anledning vore det därför intressant att analysera hur transporterna 
påverkar miljön och om tillgången på bränsle är tillräcklig för att exempelvis ersätta Sveriges 
samtliga kärnkraftverk. Vidare skulle en efterfrågan på sådana mängder bränsle med stor 
sannolikhet påverka priserna på biobränslen kraftigt, hur skulle det påverka lönsamheten? En 
annan intressant aspekt kan vara att analysera det geografiska läget grundligare. Skulle det 
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tänkta biobränslekraftverket dra fördel av att finnas på en annan geografisk plats? Detta är 
frågor som skulle vara intressanta att studera i framtida arbeten. 
 

8 Diskussion 
Visionen om ett kärnkraftsfritt Sverige ter sig, enligt denna rapport, kunna realiseras och är 
följaktligen ingen omöjlighet. Detta trots det djupa misstroende som erfarits vid kontakt med 
företagsrepresentanter och andra kunniga inom området som varit behjälpliga i 
sammanställning av denna rapport. 
 
Infogandet av trendlinjer för att förutspå elpriset, elcertifikatspriset och biobränslenas 
prisutveckling från och med år 2012 till och med 2036 är av högst tveksam art då dessa 
utvecklingar skulle te sig vitt skilt beroende på vilka år som trendlinjerna drogs emellan. Till 
vår fördel är att trendlinjerna för alla dessa nyckelparametrar har gjorts på samma årspann, 
mellan åren 2000-2011 vilket skulle kunna utesluta eventuell yttre påverkan på specifika 
inparametrar. Då samma år har använts för samtliga parametrar så utesluts risken att den ena 
parametern exempelvis är påverkad av en finansiell kris eller dylikt. 
 
Vidare är prisförändringen av dessa nyckelparametrar ett högst komplex företagande och 
skulle kunna utgöra en egen studie. Det är svårt som det är att med säkerhet förutspå dessa 
priser om ett eller två år. Nu har dessa parametrar modellerats 25 år fram i tiden. Då 
elcertifikatsystemet nu finns kvar fram till och med 2035 så skulle en investering inom en 10 
års period vara lönsam. 
 
Detta medför självklart en hög osäkerhetsgrad i de resultat som presenteras, särskilt med 
tanke på att det inte är 100% säkert att elcertifikat finns kvar om 25 år. Utan elcertifikat skulle 
projektet enligt resultatet inte vara lönsam, men detta beror som tidigare diskuterats till mångt 
och mycket på våra antaganden i form av andra nyckelparametrar. 
 
Biobränslemixen som används i normalfallet antas, som beskrivits tidigare i rapporten, vara 
jämnt fördelad på de tre valda biobränslemixarna. Detta kan ge en missvisande bild av hur det 
skulle kunna se ut i verkligheten då fördelningen av de tre mixarna te sig jämnt fördelat på tre 
över en 25-årsperiod. Detta antingen beroende på spotpriset för de olika ingående 
biobränslena men även på mixarnas sammansättning. 
 
Vad det geografiska läget anbelangar, så spelar Forsmarks omdelbara närhet till Östersjön en 
viktig betydelse. I rapporten har det antagits att blott 10% av det totala bränslebehovet fraktas 
via båt, vilket ändock motsvarar 421 fraktfartyg per år – ett ansenlig antal.  
 
Avslutningsvis, så överskrider de facto den installerade effekten i det modellerade kraftverket 
den installerad effekt som finns på Forsmark 3 idag. Detta innebär ökade investerings- och 
servicekostnader och tillika en förlorad intäkt då installerad effekt ej används till fullo. 
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10 Bilagor 

10.1 Källkod – Beräkningsmodell 
"PARAMETRAR" 
 
"{årtal} artal = 2012" 
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{år} ar = 1 
{inflation} inf = 0,02 
{riskfria räntan} rfranta=0,03 
{riskpremie} riskpremie =0,03 
{elproduktion [kWh/år]} elprod = 8,7864*10^9 
{Panninvestering [SEK]} pannkost=(1,2*10^9)*6 
{turbin- & generatorinvestering [SEK]} turbinkost=(190,5*10^6)*6 
{Bränslelogistikinvestering [SEK]} logkost=2,52*10^9 
{värmebehov [MJ/kWh]} varmebehov = 8,240  
{industriell fastighetsskatt [SEK/kWh]} fastighetsskatt = 0,003 
 
"Bränsleparametrar" 
{LHV mix 1 [MJ/kg]} LHV_mix1= 9,7  
{LHV mix 2 [MJ/kg]} LHV_mix2= 11 
{LHV mix 3 [MJ/kg]} LHV_mix3= 8,3 
{LHV mix 1 [MWh/ton]} LHVmix1= 2,7  
{LHV mix 2 [MWh/ton]} LHVmix2= 3,1 
{LHV mix 3 [MWh/ton]} LHVmix3= 2,3 
{densitet mix1 [kg/m3]} dens1=450 
{densitet mix2 [kg/m3]} dens2=400 
{densitet mix3 [kg/m3]} dens3=400 
 
"Priser" 
{Träpellets [SEK/MWh]} trapel = 11,916*ar+309,672 
{GROT [SEK/MWh]} grot = 7,0417*ar+198,8504 
{Returträ [SEK/MWh]} rettra = 3,1218*ar+103,2646 
{elcert [SEK/MWh]} elcert = 9,7288*ar+274,1492 
{elpris [SEK/MWh]} elpris=29,483*ar+498,336 
{Pris mix 1 [SEK/MWh]} mix_1=(0,75*grot+0,25*trapel) 
{Pris mix 2 [SEK/MWh]} mix_2=(0,30*grot+0,70*rettra) 
{Pris mix 3 [SEK/MWh]} mix_3=1,00*grot 
 
{totalt värmebehov [MJ]} totvarmebehov = varmebehov*elprod 
{branslemängdsbehov/år mix1 [m3]} bransle_mix1 = totvarmebehov/ LHV_mix1/dens1 
{branslemängdsbehov/år mix2 [m3]} bransle_mix2 = totvarmebehov/ LHV_mix2/dens2 
{branslemängdsbehov/år mix3 [m3]} bransle_mix3 = totvarmebehov/ LHV_mix3/dens3 
 
"Bränslekostnader" 
{kostnad mix1} kost_mix1= mix_1*bransle_mix1*dens1/1000*LHVmix1 
{kostnad mix2} kost_mix2= mix_2*bransle_mix2*dens2/1000*LHVmix2 
{kostnad mix3} kost_mix3= mix_3*bransle_mix3*dens3/1000*LHVmix3 
{Genomsnittlig bränslekostnad/år} branslekost = (kost_mix1+kost_mix2+kost_mix3)/3 
 
"Övriga kostnader" 
{Pers. & admin.kostnader [SEK/år] } adminkost = 583,5456*10^6 
{Transportkostnader [SEK/år]} transkost = 1180,78*10^6 
 
"Servicekostnader" 
{servicekostnad panna [SEK/år]} servpann = 36*10^6 
{servicekostnad turbin & generator [SEK/år]} servturbin = 22,86*10^6 
{Bränslelogistiksservice [SEK/år] } servlog= 25,2*10^6 
{Totala årliga servicekostnade} totserv=servpann+servturbin+servlog 
 
"Skatt" 
{total industriell fastighetsskatt [SEK/år]} totfastighetsskatt = fastighetsskatt*elprod 
 
"Intäkter" 
{Intäkt el [SEK]} int_el = elpris*elprod*10^(-3) 
{Intäkt elcert [SEK]} int_elcert = elcert*elprod*10^(-3) 
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"Kalkyl" 
{kalkylränta} kalkr= inf+rfranta+riskpremie 
{nuvärdesfaktor} NV = 1/((1+kalkr)^ar) 
 
 
{total investeringskost} totinv= pannkost+turbinkost+logkost 
{totala årliga kostnader} totarkost =branslekost+ totserv+adminkost+transkost+totfastighetsskatt  
{totala årliga intäkter} totarint = int_el+int_elcert 
{årligt resultat} arres= totarint-totarkost 
 
{Diskonterad årligt resultat} NVarres=arres*NV 

 

10.2 Beräkningsmodell – Rankinecykeln 
m_dot_1=195 [kg/s] 
m_dot_2=178 [kg/s] 
 
"!Low pressure Pump" 
P[1]=10 [kPa] 
P[2]=3400 [kPa] 
x[1]=0 "0 indicates saturated liquid" 
h[1]=enthalpy(STEAM;P=P[1];x=x[1])  
v[1]=volume(STEAM;P=P[1];x=x[1]) 
s[1]=entropy(STEAM;P=P[1];x=x[1]) 
T[1]=temperature(STEAM;P=P[1];x=x[1])  
W_p2=-v[1]*(P[2]-P[1]) 
h[2]=h[1]-(W_p2) "energy balance on adiabatic pump" 
v[2]=volume(STEAM;P=P[2];h=h[2]) 
s[2]=entropy(STEAM;P=P[2];h=h[2]) 
T[2]=temperature(STEAM;P=P[2];h=h[2]) 
	  
"!High pressure Pump" 
P[3]=P[2] 
P[4]=16500 [kPa] 
x[3]=0 
h[3]=enthalpy(STEAM;P=P[3];x=x[3]) 
v[3]=volume(STEAM;P=P[3];x=x[3]) 
T[3]=temperature(STEAM;P=P[3];x=x[3]) 
s[3]=entropy(STEAM;P=P[3];x=x[3]) 
W_p1=-v[3]*(P[4]-P[3]) 
h[4]=h[3]-W_p1 "energy balance on adiabatic pump" 
v[4]=volume(STEAM;P=P[4];h=h[4]) 
s[4]=entropy(STEAM;P=P[4];h=h[4]) 
T[4]=temperature(STEAM;P=P[4];h=h[4]) 
	  
"!Boiler" 
T[5]=565 [C] 
P[5]=16500 [kPa] 
h[5]=enthalpy(STEAM;T=T[5];P=P[5]) 
Q=h[5]-h[4] 
s[5]=entropy(STEAM;T=T[5];P=P[5]) 
v[5]=volume(STEAM;T=T[5];P=P[5]) 
	  
"!Turbine High Pressure" 
P[6]=P[2] 
sis[6]=s[5] 
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his[6]=enthalpy(STEAM;s=sis[6];P=P[6]) 
eta_is_HP=0,95 
h[6]=h[5] - (eta_is_HP*(h[5] - his[6])) 
T[6]=temperature(STEAM;h=h[6];P=P[6]) 
s[6]=entropy(STEAM;T=T[6];P=P[6]) 
v[6]=volume(STEAM;h=h[6];P=P[6]) 
W_t1=h[5]-h[6] "energy balance on adiabatic turbine" 
	  
"!Reheater" 
T[7]=565 [C] 
P[7]=P[6] 
h[7]=enthalpy(STEAM;T=T[7];P=P[7]) 
Qrh=h[7]-h[6] 
s[7]=entropy(STEAM;T=T[7];P=P[7]) 
v[7]=volume(STEAM;T=T[7];P=P[7]) 
	  
"!Turbine Low Pressure" 
P[8]=P[1] 
sis[8]=s[7] 
his[8]=enthalpy(STEAM;s=sis[8];P=P[8]) 
eta_is_LP=0,95 
h[8]=h[7] - (eta_is_LP*(h[7] - his[8])) 
T[8]=temperature(STEAM;h=h[8];P=P[8]) 
s[8]=entropy(STEAM;h=h[8];P=P[8]) 
v[8]=volume(STEAM;h=h[8];P=P[8]) 
W_t2=h[7]-h[8] "energy balance on adiabatic turbine" 
	  
"!Feedwater Heater" 
x*h[7]+(1-x)*h[2]=h[3] 
"!Cycle Statistics" 
W_net=W_t1+(1-x)*(W_t2+W_p2)+W_p1 
eta_thermal=W_net/(Q+Qrh) 
Q_dot_1=Q*m_dot_1 
Q_dot_2=Qrh*m_dot_2 
Qtot=Q_dot_1+Q_dot_2 
P_gen=250041 
heat_required=Qtot/P_gen*3600 


