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Sammanfattning 
Den nuvarande politiska osäkerheten kring investeringar i ny kärnkraft i Sverige leder till att 

kraftbolagen ogärna utreder möjligheten för nyinvesteringar i denna sektor. Detta medför att en 

framtida avveckling av reaktor O1 i Oskarshamn börjar bli lämplig då den börjar närma sig sin 

tekniska livslängd. En teknisk utredning utförs genom att analysera de olika förnybara energikällorna 

och deras utvecklingsmöjligheter rent tekniskt och juridiskt. Samtidigt utfördes en utredning i 

Oskarshamns kärnkraft för att fastställa ersättningsbehovet i elektriskt effekt. En jämförelse gav 

upphov till att ett biobränslekraftverk vore den lämpliga kandidaten för att ersätta O1. Vidare 

studerades huruvida elpriset skulle kunna utvecklas i framtiden då det är den huvudsakliga 

inkomsten. Detta gjordes även för bränslepriset för det valda bränslet för kraftverket.  

Den totala investeringskostnaden blev slutligen på 13,5 miljarder kronor med en årlig 

produktionskostnad på ca 3 miljarder kronor. Det lägsta bränslepriset för att klara en kalkylränta på 6 

% och en ekonomisk livslängd på 20 år ligger på 213 kr/MWh. Detta bygger på antagandet att elpriset 

förväntas öka linjärt. De typiska emissionerna från den nya anläggningen beräknades bli på 29,4 Kg 

CO2, 650 g NO2 och 79,4 g SO2 per producerad megawattimme el. 

Då produktionskostnaderna är så höga jämfört med försäljningen av el, samt att elcertifikatsystemet 

kommer fasas ut anses investeringen inte vara lönsam. I detta arbete har lönsamheten för 

anläggningen beräknats då de endast säljer el. En ny kalkyl med utgångspunkt i att kraftverket säljer 

både el och fjärrvärme är därför nödvändig. 

 



 

 

Abstract 
The current political uncertainty involving investments in nuclear power in Sweden has led to 

companies in the nuclear business not willingly doing investigations about new investments in this 

sector. This is resulting in that a future liquidation of the O1 reactor of Oskarshamn is inevitable 

because this reactor is closing in on its expected technical lifespan. A technical investigation was 

done analyzing the different renewable sources of energy available and their probabilites of 

development in the region from a technical and judicial point of view. An investigation was later 

done about the nuclear power plant in Oskarshamn to better understand the need of electrical 

power needed to be replaced. A comparison of the different renewable sources gave a result that a 

biofuel combustion plant would be a likely candidate to replace O1. Further studies whether future 

development of the price of electricity would accelerate was needed because it is the main source of 

income for the plant. This was also done for the price of wood chips, which was the chosen means of 

fuel of the plant.  

The total cost of investment landed on 13,5 billion kronor with an annual production cost of 3 billion 

kronor. The lowest price of fuel that was needed to meet demands of an economical lifespan of 20 

years and an interest rate at 6 % was set at 213 kr/MWh. This was calculated with the assumption 

that the price of electricity would have a linear increase. The typical emissions generated from the 

plant was calculated at 29,4 Kg CO2, 650 g NO2 and 79,4 g SO2 per produced megawatt hour. 

When the costs of production is so high compared to the sales of electricity and at the same time as 

the system of electricity certificates is about to be phased out made the investment not profitable. 

For this study there has only been an investigation if the plant would be profitable if it only sold 

electricity. An investigation is needed to determine the profitability of the combustion plant if it 

would sell both electricity and district heating. 
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Nomenklatur 
 

Förkortning/Beteckning Enhet Betydelse 

CFB   Circulating Fluidized Bed 

BFB  Bubblande fluidiserad bädd 
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W  Watt 
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h  Timmar 

SE  Elmarknadsområde Sverige 

SE1  Elmarknadsområde Luleå 
SE2  Elmarknadsområde Sundsvall 

SE3  Elmarknadsområde Stockholm 

SE4  Elmarknadsområde Malmö 

 



 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
De svenska kärnkraftsaggregaten är nu mellan 30 – 40 år gamla, och de närmar sig sakta sin tekniska 

livslängd. Av de tre aktiva anläggningarna har Oskarshamn den äldsta reaktorn, vilket medför att just 

denna anläggning må behövas tas ur drift inom kort eller halveras i prestanda. 

Den nuvarande politiska osäkerheten kring investeringar i ny kärnkraft i Sverige leder till att 

kraftbolagen ogärna utreder möjligheten för nyinvesteringar i denna sektor. I och med att 

kärnkraften ej har byggts ut så omfattande sen 80-talet så har de uppstått en brist på kompetens i 

världen, vilket har medfört att kostnaden för att bygga ett kärnkraftverk ökat drastiskt. Säkerheten 

kring de svenska kärnkraftverken har inte den högsta nivån vilket höjer frågan om de kan tillåtas vara 

öppna när de innebär en så stor risk. 

 

1.2. Problemformulering 
Kärnkraft är inte en ideal energikälla, dels ur miljösynpunkt då det inte är förnybart men framförallt 

från ett säkerhetsperspektiv på grund av de katastrofala följder ett eventuellt haveri kan resultera i. 

Det är därför av intresse att fasa ut och på sikt avveckla kärnkraften helt. Ett första steg i detta är att 

undersöka vad en avveckling av en reaktor skulle få för effekter och hur man kan ersätta den 

förlorade energiproduktionen med förnybara energikällor. Den reaktor som kommer undersökas är 

Oskarshamns O1-reaktor. I Oskarshamn ligger Sveriges sydligaste kärnkraftverk och detta förser både 

privatpersoner samt tung industri med elektricitet.  

I området kring OKG så finns det mycket industri som har behov av både en stabil eltillgång alla dagar 

om året och både dag och natt samt en relativt stabil prisbild, detta ställer vissa krav på de 

energikällor som ska ersätta kärnkraften. Då det förutom industri även finns många hushåll i området 

så kommer elanvändningen under sommar och vinter respektive olika tider på dygnet att variera 

kraftigt, energiproduktionen måste därför snabbt kunna justeras för att täcka dessa fluktuationer och 

spikar och val av energikälla anpassas därefter.  

Problemet är således att med förnyelsebara energikällor ersätta de 473MW som O1-reaktorn 

kommer att producera efter dess uppgradering. Dessa energikällor skall helst placeras lokalt i 

området för att minimera riskerna för elavbrott, vilka ökar om producent och konsument är långt 

ifrån varandra, varför de lokala förutsättningarna för de olika energislagen måste undersökas. 

Produktionen måste dessutom vara stabil och kunna tillgodose behovet alla tider på dygnet, 

eventuellt så måste även metoder och möjligheter för att lagra energi undersökas, elen kan inte 

heller vara allt för kostsam i förhållande till dagens prisnivå. 

 

1.3. Mål 
Målet med denna rapport är att undersöka huruvida det skulle vara möjligt att ersätta en, eller flera, 

reaktorer i Oskarshamns kärnkraftverk med förnyelsebara energikällor.  

För att strukturera upp huvudmålet så formuleras ett antal delmål: 



 

 

 Att undersöka vilket energibehov som finns i området och vilka krav dessa ställer på 

elproduktionen. 

 Att undersöka de förnyelsebara energikällor som finns och identifiera vilka som är teoretiskt 

möjliga att implementera i det aktuella området. 

 Utifrån ovanstående undersöka vilka förnyelsebara energikällor som är lämpliga att ersätta 

reaktorn med och göra en ingående studie av dessa samt en kostnadskalkyl. 

 

2. Informationssökning 
En informationssökning utfördes för att säkerställa grunden som arbetet skulle vila på. Detta gjordes 

i huvudsak med hjälp av att undersöka vilket underlag myndigheter och företag verkande i 

energibranschen hade. 

 

2.1. Energipolitik i Sverige 
Sveriges energipolitik har länge varit tätt sammankopplad med miljöpolitiken. Den svenska 

energipolitikens mål är enligt Energimyndigheten ”att på kort och lång sikt trygga tillgången på el 

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor”. Man ska dessutom ”skapa villkoren 

för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med 

låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt 

uthålligt samhälle.” (Energimyndigheten, 2015) 

 

2.1.1 Energiproduktionen 
Energiproduktionen kan delas in i fyra olika delar, baskraft, reglerkraft, stödkraft och elnätet. 

Baskraften kallas den kraft som kommer från vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme, det motsvaras av 

det som produceras jämt och alltid finns tillgängligt och står för ca 90% av energiproduktionen. Till 

detta kommer reglerkraften, vilken kompenserar för fluktuationer i produktionen och användningen, 

i Sverige består denna främst av vattenkraft vilken snabbt kan öka eller minska vattengenomflödet 

för att reglera elproduktionen för att möta behoven. I viss mån kan även kärnkraft och kraftvärme 

användas som reglerkraft men de tar längre tid att ställa om, och används därför främst för att täcka 

upp skiftande behov i ett längre perspektiv t.ex. skillnader i elkonsumtionen mellan sommar- och 

vinterhalvåret. Stödkraft är den elproduktion som inte kan planeras i förväg, detta kan vara t.ex. 

solkraft eller vindkraft. Denna fungerar som en komplimenterande kraft och om det t.ex. blåser 

mycket så kan vattenkraften reglera sin produktion och spara vatten i magasinen under den tid elen 

istället produceras av vindkraften. Elnätet är den sista byggstenen i elproduktionen och det 

transmissionsnät som finns utbyggt är en central förutsättning för att leverera elen från producent 

till konsument och reglera produktionen från olika källor. Elförsörjningen var länge en nationell 

angelägenhet men idag så finns även väl utbyggda kraftledningar mellan länder för att kunna 

importera och exportera el vid behov, Sverige har störst utbyte med Norge, Finland och Danmark. 

Detta kan även användas som en form av reglerkraft för övriga energislag. I tabell 1 så visas Sveriges 

energiproduktion i relation till de olika energislagen och figur 1 visar förändringen i ett längre 

perspektiv. Den totala elproduktionen 2013 uppgick 149,5 TWh. (Svensk Energi, 2014) 



 

 

Tabell 1. Elproduktion 2013, källa: Svensk Energi 

 

 

Figur 1. Illustrering av de olika källornas andel i elanvändning, källa: Svensk Energi 

2.1.2 Elanvändning 
Elanvändningen är beroende av en rad olika faktorer så som väder, elpris, ekonomisk konjunktur och 

teknologiska framsteg. På kort sikt så är användningen som högst under vinterhalvåret då hus och 

lokaler kräver uppvärmning samt är i större behov av elektrisk belysning och lägre under 

sommarhalvåret vilken kan ses i figur 2.  



 

 

 

Figur 2. Elproduktion och elanvändning under åren 2011-2013, källa: Svensk Energi,2011 

Användningen varierar även under dygnet, med låg användning under natten då de flesta sover för 

att öka under dagen med en topp på morgonen då mycket elektrisk utrustning slås på samtidigt och 

en liten topp kvällen då de flesta är vakna och i hemmet vilket kan ses i figur 3. 



 

 

 

Figur 3. Elanvändning under dygnet, källa: Svensk Energi och Svenska kraftnät,2012 

I ett längre perspektiv så har hushållens elanvändning exklusive uppvärmning haft en jämn 

ökningstakt sedan 1960-talet med undantag för oljekrisen 73/74 och en tillfällig sparkampanj under 

80/81. Ökningen beror dels på att antalet bostäder ökat och dels på att användandet av elektriska 

apparater har ökat. På senare år så har ökningstakten dock minskat något till följd av att äldre 

hushållsapparater bytts ut mot modernare energisnålare dito. Till följd av att man runt 1980 övergick 

från att i första hand använda direktverkande eluppvärmning till vattenburen värme vid 

nybyggnation, och att äldre hus succesivt renoverats för att möjliggöra vattenburen värme, så har 

dock den totala elanvändningen i hushållen legat på en relativt jämn nivå sedan 1980. 

Elanvändningen i industrin är kopplad till den ekonomiska konjunkturen. Den ökade kraftigt mellan 

1982 och 1989 till följd av en långvarig högkonjunktur för att sedan sjunka något under början av 90-

talet för att sedan åter öka fram till lågkonjunkturen 2008. 

I figur 4 nedan så redovisas elanvändningen fördelad på olika användare. "Service" syftar på bland 

annat kontor, affärer, skolor, sjukhus m.m. Ökningen i denna sektor beror främst på det starkt ökade 

antalet apparater, t.ex. datorer, vilken på senare år har planat ut. Överföringsförluster är de förluster 

som sker i transmissionsnätet. Den totala elanvändningen i Sverige år 2013 uppgick till 139,5 TWh 



 

 

 

Figur 4 Elanvändning fördelad på olika sektorer, Källa: SCB,2014 

2.1.3 Energiproduktionen och användningen i framtiden 
Det finns starka politiska ambitioner för utbyggnad av förnyelsebara energikällor. 2009 antog 

riksdagen propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” och satte då upp ett antal 

energipolitiska mål till 2020, däribland att minst 50 % av energiproduktionen skall utgöras av 

förnyelsebara energikällor. För att uppnå detta så utryckte den dåvarande regeringen bland annat ett 

mål att öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh jämfört med 2002, man ville också bygga ut 

vindkraften så den står för 30 TWh av produktionen. Propositionen är omfattande och berör en rad 

olika energi- och miljöpolitiska områden och en mängd olika åtgärdsplaner för minskad 

energiförbrukning och en omställning till en mer miljövänlig energipolitik presenterades. Ambitionen 

enligt Svensk Energi är att elproduktionen ska vara helt klimatneutral till 2050.(Regeringen, 2009) 

I ett längre perspektiv så kommer elektricitet att spela en fortsatt viktig och växande roll, detta då 

det dels förväntas en fortsatt teknisk utveckling och ökad levnadsstandard vilket innebär fler 

elektriska vardagsprodukter och dels då många fordon förväntas drivas av elektricitet istället för 

dagens fossila bränslen.(Svensk Energi, 2014) 

 

2.1.4 Energi- och miljöpolitiska styrmedel och lagar 
För att stimulera marknaden och uppmana företagen att ställa om sin produktion till en hållbar och 

miljövänlig sådan så används en rad lagar, regleringar och politiska styrmedel. De med direkt bäring 



 

 

på energiindustrin presenteras nedan. För de särskilda bestämmelser som finns gällande svensk 

kärnkraft så hänvisas till kapitel 2.2.2. 

Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet spelar en central roll i ambitionen att öka andelen förnyelsebar 

energiproduktion. I Proposition 2008/09:163 gjorde regeringen bedömningen att 

”Elcertifikatsystemet är ett effektivt och kraftfullt styrmedel för att öka den förnybara 

elproduktionen. Erfarenheterna från systemet är goda.” 

Elcertifikatssystemet fungerar som ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el och 

introducerades 2003. Det bygger på att producenterna får ett så kallat elcertifikat av staten för varje 

producerad MWh förnybar el, producenterna säljer sedan dessa på en öppen marknad där köparna 

är aktörer med så kallad kvotplikt. Priset för ett elcertifikat bestäms mellan säljare och köpare och 

beror där med på tillgång och efterfrågan. Sedan 2012 så har Sverige och Norge en gemensam 

elcertifikatsmarknad 

El från följande energikällor berättigar till elcertifikat: 

 Vindkraft 
 Solenergi 
 Vågenergi 
 Geotermisk energi 
 Biobränslen enligt förordning (2011:1480) om elcertifikat 
 Vattenkraft  

- småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad effekt om högst 
1500 kW per produktionsenhet 
- nya anläggningar 
- återupptagen drift i nedlagda anläggningar om det har gjorts så omfattande ombyggnader 
eller andra investeringar att anläggningen ska anses som ny. 
- produktionsökning i befintliga anläggningar 
- anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av 
myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnader 

 Torv i kraftvärmeverk 

Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år, dock som längst till slutet av år 2035, då 
elcertifikatsystemet planeras att avslutas, anläggningar som byggts innan systemets införande 2003 
hade i de flesta fall rätt till elcertifikat till och med 2012 eller 2014 och ingår därför inte längre i 
systemet. 

För att skapa efterfrågan på elcertifikat så är vissa aktörer kvotpliktiga, vilket innebär att dessa måste 
köpa en viss andel elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning eller elanvändning. De som är 
kvotpliktiga är följande: 

 Elleverantörer 
 Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till 

mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i en anläggning med en 
installerad effekt som är högre än 50 kilowatt. 

 Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de har  
importerat eller köpt på den nordiska elbörsen. 

 Elintensiva industrier som har registrerats av Energimyndigheten. 



 

 

Grovt sett så är alla elkonsumenter utom den elintensiva basindustrin kvotpliktiga. År 2012 så 
utgjordes drygt 90TWh av kvotpliktig el.  

Kvotnivån är den av riksdagen beslutade andelen kvotpliktig el, det vill säga hur 

många certifikat ett företag måste köpa per levererad MWh kvotpliktig el. Nivån är 

satt i relation till bedömt elbehov. Detta innebär att kvotnivåerna kan behöva 

ändras när elbehovet ändras. Idag är kvotnivån bestämd enligt tabell 

2.(Energimyndigheten, 2013) 

 

Tabell 2 Källa: energimyndigheten 

Beräkningsår Kvot i % 
2003 7,4 
2004 8,1 
2005 10,4 
2006 12,6 
2007 15,1 
2008 16,3 
2009 17,0 
2010 17,9 
2011 17,9 
2012 17,9 
2013 13,5  
2014 14,2  
2015 14,3  
2016 14,4  
2017 15,2  
2018 16,8  
2019 18,1  
2020 19,5 
2021 19,0 
2022 18,0  
2023 17,0  
2024 16,1  
2025 14,9  
2026 13,7  
2027 12,4  
2028 10,7  
2029 9,2  
2030 7,6  
2031 6,1  
2032 4,5  
2033 2,8  
2034 1,2  
2035 0,8  

2 

Hur mycket en producent till förnyelsebar energi kan tjäna på elcertifikat varierar beroende på 
tillgången på elcertifikat och efterfrågan på desamma vilken styrs av elproduktionen samt 
kvotnivån.(Energimyndigheten) 

 

Utsläppsrätter och utsläppshandel 
I januari 2005 så inleddes EU:s system för utsläppshandel och omfattar alla medlemsländer i 

Europeiska unionen. Handeln är ett verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser i industri- och 

energisektorn samt flygverksamhet. Systemet bygger på att företagen tilldelas så kallade 

utsläppsrätter efter ett bestämt tak för de miljögifter som får släppas ut. Den totala mängden 

utsläppsrätter motsvarar det nationella mål för utsläpp som har satts upp. Om ett företag har större 

utsläpp än vad de har utsläppsrätter till så måste de köpa utsläppsrätter av ett företag som inte 



 

 

förbrukat sina ransoner. Detta skapar incitament för företag att minska sina 

utsläpp.(Energimyndigheten 2013, Nyteknik 2012) 

Omkring 700 anläggningar i Sverige omfattas av handeln med utsläppsrätter och av dessa är 73 %  

inom el- och fjärrvärmesektorn. En utsläppsrätt motsvarar 1 ton koldioxid, priset på dessa har 

varierat mellan ca 3 Euro/ton till över 30 Euro/ton, en tumregel enligt Svensk Energi är att ett pris på 

10 Euro/ton medför en höjning av elpriset på knappt 8 öre/kWh på den nordiska elbörsen. I mars 

2015 så kostade en utsläppsrätt drygt 6 Euro/ton. Det har på senare år höjts röster från politiker och 

sakkunniga att systemet har havererat då priserna på utsläppsrätter blivit för låga, men några 

konkreta beslut om vad som ska göras i framtiden har inte tagits.(Sveriges Radio, 2015)  

Övriga lagar 
Det finns en lång rad andra lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar energiindustrin, främst 

vad gäller nybyggnation och uppförande av nya anläggningar. De centrala är miljöbalken och plan- 

och bygglagen, men det kan t.ex. även krävas tillstånd av länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen om det 

finns fornminnen i området, vid uppförandet av vindkraftverk kan det krävas tillstånd från Post och 

Telestyrelsen för att inte skadligt störa radiosignaler och för att bygga starkströmsledningar krävs 

tillstånd enligt ellagen. Vilka lagar och regler som blir aktuella varierar beroende på det enskilda fallet 

och någon generell sammanfattning kan inte göras och faller därför utanför denna studies 

ramar.(Vindlov, 2013) 

 

2.1.5 Elpris 
Ett lågt elpris är avgörande för att främst elintensiv industri i Sverige ska kunna fortsätta bedriva 

konkurrenskraftig verksamhet. El handlas på en elbörs och i Sverige och Norden så sker så gott som 

all handel via Nord Pool Spot. Priset bestäms av marknaden själv och är beroende av utbud och 

efterfrågan. Elpriset påverkas också av yttre faktorer så som väder och bränslekostnader. Trots att 

utbud och efterfrågan till stor del styr priset så finns det fysiska överföringsbegränsningar mellan 

olika länder och olika områden där det lätt kan uppstå flaskhalsar. Man har därför infört olika 

elprisområden för att sänka efterfrågan i de drabbade områdena genom att höja elpriset lokalt. 

Priset för el har stigit kraftigt sedan millennieskiftet till följd av en rad olika orsaker. Bland annat ett 

antal kalla vintrar, vilket ökar effektuttaget på vintern, kombinerat med torra somrar, vilket 

resulterat i att vattenmagasinen till vattenkraften inte fyllts på ordentligt, har bidragit till att driva 

upp priserna. På senare år har dock trenden brutits och priset har stabiliserats kring 300kr/MWh, 

vilket fortfarande är ett historiskt högt värde men mindre än toppnoteringarna för några år sedan. 

Vid en ersättning av en kärnkraftsreaktor, vilken har en relativt stabil elprisutveckling över tid, så 

måste påverkan på elpriset tas i beaktande. I tabell 3 återges elprisets utveckling. Priset är hämtat 

från den nordiska elbörsen Nord pool spot och anges i SEK/MWh. Priset är ett så kallat spotpris, 

vilket är det pris som elproducenter säljer sin el för exklusive nätavgifter och skatter. SE anger priset 

för hela Sverige, SE1 Luleå, SE2 för Sundsvall, SE3 för Stockholm och SE4 för Malmö. Data för 2011 

saknas då man gjorde om systemet och delade upp Sverige i fyra olika prisområden. 

Tabell 3. Prisutveckling på elpris, Källa: Nordpool 

  SE SE1 SE2 SE3 SE4 



 

 

  SE SE1 SE2 SE3 SE4 

2014 - 285,98 285,98 287,79 290,45 

2013 - 338,51 338,51 340,77 345,02 

2012 - 276,67 277,21 281,94 298,47 

2011 - 
    

2010 542,53 
    

2009 392,81 
    

2008 491,55 
    

2007 280,13 
    

2006 445,38 
    

2005 276,45 
    

2004 256,29 
    

2003 332,99 
    

2002 252,35 
    

2001 210,93 
    

2000 120,42 
    

      

      

Den totala elkostnaden för slutkunden bestäms dels av elpriset som betalas till den elhandlare som 

köper el på elbörsen för kundens räkning och dels av nätpriset, vilket betalas till nätföretaget för 

kostanden att överföra elen till den plats där den ska förbrukas. 

 

2.2 Kärnkraft 
Kärnkraft är ett icke förnybart energislag där bränslet är radioaktivt material, i Sverige används uran. 

Det finns ett flertal olika tekniker för att utvinna energin men i korthet så placeras det radioaktiva 

materialet i stavar i en reaktortank där man under kontrollerade former klyver atomer, denna 

process skapar värme vilken används till att förånga vatten under högt tryck som sedan leds genom 

turbiner kopplade till generatorer för att generera elektricitet. Ångan kondenseras sedan till vatten 

och leds tillbaka till reaktorn. Processen är omgiven av en lång rad styrsystem och säkerhetssystem, i 

figur 5 visas en schematisk skiss över OKGs O1. 



 

 

 

Figur 5. Schematisk skiss över OKG O1 Källa: OKG 

 

2.2.1 Kärnkraftens historia i Sverige 
Den första Svenska reaktorn var R1 i berget under KTH i Stockholm som stod färdig 1954, denna 

reaktor användes för forskning och utbildning och följdes av en liknande anläggning i form av R2 i 

Studsvik. R3 i Ågesta var den första anläggningen som inte enbart var en forskningsreaktor utan 

levererade även fjärrvärme och el till elnätet mellan 1963 till 1974. Det första kommersiella 

kärnkraftverket som levererade el till konsumenter var OKGs O1 reaktor i Oskarshamn som togs i 

drift 1972. År 1985 slutfördes den i dagsläget sista reaktorn som kom att byggas i Sverige, O3, även 

den en del av OKG, och Sverige hade då totalt 12 reaktorer med en sammanlagd teoretisk uteffekt på 

ca 10600 MW. På grund av politiska beslut kom det inte att byggas fler reaktorer utan istället så har 

kärnkraftsägarna fokuserat på att renovera och uppgradera befintliga reaktorer. 1999 och 2005 så 

togs Barsebäck 1 respektive Barsebäck 2 ur drift efter påtryckningar från Danmark pga anläggningens 

geografiska närhet till miljonstaden Köpenhamn. De kvarvarande 10 reaktorerna stod 2013 för 

42,5%, eller 63,6 TWh, av Sveriges elproduktion på 149,5 TWh enligt Svensk Energi. Totalt har 

Sveriges kärnkraftverk tillsammans producerat 2138,2 TWh från driftstart till och med 2013.(Svensk 

Energi 2013) 

 

2.2.2 Kärnkraftspolitik och bestämmelser 
 

Kärnkraftspolitik 
Kärnkraften har stundvis varit mycket politiskt kontroversiell och 1980, efter att ett haveri i ett 

kärnkraftverk i Harrisburg i USA året innan väckt politisk debatt om kärnkraftens säkerhet, så hölls en 

folkomröstning om kärnkraftens framtid. Utfallet av denna var en relativ majoritet för den så kallade 

linje två, vilken förespråkade att på sikt avveckla kärnkraften i den takt som är möjlig med hänsyn till 

energibehovet och i avvaktan på förnyelsebara alternativ och inga fler än de 12 reaktorer som redan 

var i drift, färdiga eller under arbete skulle byggas. Efter Tjernobyl-olyckan 1986, då ett sovjetiskt 

kärnkraftverk havererade och radioaktivt material läckte med stora miljö- och samhällsproblem som 

följd, så väcktes åter en debatt om kärnkraftens framtid i Sverige. Politikerna svarade med att införa 

en ny lag vilken innebar ett förbud mot att ”utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, 



 

 

beställa utrustning eller vidta sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en 

kärnkraftsreaktor”. År 2010 så ändrades lagen och det är numera lagligt att ersätta äldre reaktorer 

med nya, men det politiska läget är fortfarande osäkert i och med regeringsskiftet 2014 då den nya 

regeringen ännu inte har uttalat sina avsikter i frågan. Lagarna gällande kärnkraft har medfört att 

mycket kompetens inom området numera saknas och att eventuellt ersätta gamla reaktorer med nya 

skulle ta lång tid.(Riksdagen 2010) 

Kärnavfallsfonden 
Kärnavfallet, dvs det använda kärnbränslet och andra radioaktiva restprodukter, kan vara mycket 

radioaktivt en lång tid framöver och därmed en stor miljö- och personfara och kräver speciell 

förvaring samt hantering. Enligt svensk lag är ägarna till ett kärnkraftverk skyldiga att ta hand om sitt 

kärnavfall, detta är en kostsam process varför ägarna tillsammans betalar till den så kallade 

Kärnavfallsfonden med detta ändamål. Denna kostnad bärs i praktiken upp av elkonsumenterna då 

ett visst belopp tas ut för varje levererad kWh elektricitet vilket speglas i elpriset. År 2013 så betalade 

OKG 234Mkr till fonden vilket är ungefär 2 öre/kWh, detta kan jämföras med Forsmark och Ringhals, 

vilka betalade 2.1 öre/kWh respektive 2,4 öre/kWh till kärnavfallsfonden. Kärnavfallsfondens 

huvuduppgift är att förvalta kapitalet så det blir god avkastning och sköter också de utbetalningar 

som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutar om. Det praktiska arbetet med kärnavfallet sköts sedan av 

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, vilka i huvudsak finansieras med medel från 

kärnavfallsfonden.(Kärnavfallsfonden, SKB  2013) 

Effektskatt på kärnkraft 
Utöver kostnaden som tillkommer för att avsätta pengar till kärnavfallsfonden så finns det också en 

särskild så kallad effektskatt på alla kärnkraftsreaktorer. Det uttalade syftet med denna har varit att 

med politiska styrmedel påskynda avvecklingen av kärnkraften genom att göra den mindre 

konkurrenskraftig. Effektskatten beräknas på den termiska effekt en reaktor har installerad, oavsett 

hur mycket av denna effekt som tas ut, dock får avdrag göras om kärnkraftverket stått avställt under 

en sammanhängande tidsperiod om mer än 90 dagar. Detta är den enskilt största skattekostnaden 

för kärnkraftsproducenter, och i OKGs fall motsvarar den ungefär 90 % av deras skattekostnader. 

Effektskatten uppgick år 2012 till 12648kr/MW och månad.(Svensk Energi, OKG 2012) 

Studsvikslagen 
Studsvikslagen infördes 1988 och enligt denna så ska reaktorinnehavarna betala en avgift för 

avvecklingen av viss historisk verksamhet med koppling till det svenska kärnkraftsprogrammet i 

Studsvik. Riksdagen hade tidigare beslutat att lagen skulle upphöra i slutet av 2011, men beslut togs 

att förlänga tiden till slutet av 2017. Studsviksavgiften är 0,3öre/kWh och betalas till 

Kärnavfallsfonden.(Riksdagen 2007) 

 

2.3 OKG 
OKG, eller vardagligt kallat Oskarshamns kärnkraftverk, var Sveriges första kommersiella 

kärnkraftverk, den första reaktorn började byggas 1966 och stod färdig 1972. Det uppfördes tre mil 

norr om Oskarshamn på Simpevikshalvön och totalt tre kokvattenreaktorer byggdes i olika etapper, 

O1, O2 och O3.  

 



 

 

2.3.1 Produktion och reaktorer 
Den högsta produktionsnivån som noterats var under 2004 då 17,5TWh producerades. I dagsläget är 

dock endast O3 och O1 i drift eftersom O2 är stängd fram till 2015 då en omfattande renovering och 

uppgradering av reaktorn planeras att vara färdig. Totalt levererade OKG 11,7 TWh under 2013, när 

denna rapport författas så finns inte ännu siffror för verksamhetsåret 2014 tillgängliga. När 

uppgraderingen av O2 är färdig så kommer OKG ha en total teoretisk maxeffekt om ca 2700 MW. I 

tabell 4 återges elproduktionen för OKG mellan 2009 och 2013 uppbrutet i bidragen från de tre olika 

reaktorerna samt dessas tillgänglighet. 

Tabell 4. Källa: OKG årsberättelser 2010-2013 

 
Leverans 
(GWh) 

           År 2009 2010 2011 2012 2013 

O1 2831 3185 2980 31 542 

O2 3950 5033 4210 3969 1735 

O3 1665 3842 8337 8438 9439 
Totalt: 8446 12060 15527 12438 11716 

Tillgänglighet 
(%) 

O1 70 79 73 0,7 13,8 

O2 78 92 77 72,4 32,9 

O3 17 32 70 70,0 78,8 

Totalt: 43 56 72 58 55 

Medelproduktion under de 5 senaste rapporterade åren (2009-2013) var 12 TWh/år. 

Detta svarar mot ca 8 % av Sveriges totala elproduktion som för 2013 var 149,5 TWh. 

 Reaktor O1 

Tabell 5. Beskrivning av kärnreaktor O1, Källa: OKG 

Termisk Reaktoreffekt (MW) 1375 

Maxeffekt Brutto (MW) 492 

Maxeffekt Netto (MW) 473 
Byggstart 1966 

Driftstart 1972 

Bästa Produktionsår 2004 med 3,5 TWh 
O1 var den första reaktorn att byggas i Oskarshamn och bygget påbörjades 1966 av dåvarande ASEA 

Atom och 1971 fasades den in på elnätet för första gången och invigdes sedan 1972. Den hade då en 

effekt på 451 MW. Mellan 1993 och 1995 så renoverades reaktorn i Projekt Fenix, som blev mycket 

uppmärksammat då man för första gången utförde arbeten inuti en reaktortank medan reaktorn 

fortfarande var i drift. Under 1998 så bytte man bland annat moderatortank och ångskalventiler och 

år 2002 så stod O1 återigen still då reaktorn renoverades med nya styrsystem, reaktorskydd och ny 

turbin, den nya turbinen innebar att O1 ökade nettoeffekten med 22 MW och den totala effekten 

blev då 473 MW. Tillgängligheten för O1 har varit dålig ända sedan start, och efter att den 

nyinstallerade turbinen ledde till vibrationsproblem så har reaktorn haft flera långa driftsstopp under 

senare år och en genomsnittlig tillgänglighet på under 50% sedan 1992. O1 utsågs till Sveriges sämsta 

reaktor i en kartläggning SVT genomförde 2014 och enligt en artikel publicerad i NyTeknik(Nyteknik 

2014) i januari 2014 så var O1 världens fjärde sämsta reaktor, sett till hur mycket el den producerat 

sedan start 1972. Därutöver så är reaktorn OKGs, och Sveriges, dels äldsta och dels den med minst 

effekt. Beslut togs därför 2014 om att påbörja arbetet med att ställa av reaktorn och en ansökan om 

att driva reaktorn i så kallad avställnings- och servicedrift lämnades in till Mark- och miljödomstolen. 

När exakt reaktorn kommer tas ur drift är dock oklart på grund av långa ledtider för ansökans och 



 

 

tillståndsprocesser hos olika myndigheter, först efter att dessa är klara kan ett beslut om en 

permanent stängning eventuellt tas. Bolaget skriver att O1 ”förväntas vara i drift i åtskilliga år 

framöver”. Enligt Annika Carlsson(Annika Carlsson, 2015) på OKG så innebär detta 6-7år till av drift, 

vilket är då nästa stora revision av O1 annars måste genomföras. Hon uppger även att om en större 

reparation skulle krävas innan detta så kommer denna inte att genomföras om inte elpriserna stigit 

och gjort det ekonomiskt försvarbart, istället skulle man välja att stänga reaktorn i förtid. 

 Reaktor O2 

Tabell 6. Beskrivning av kärnreaktor O2, Källa: OKG 

Termisk Reaktoreffekt (MW) 1800 
Maxeffekt Brutto (MW) 661 

Maxeffekt Netto (MW) 638 

Byggstart 1969 

Driftstart 1974 

Bästa Produktionsår 2010 med 5,0TWh 

1967, redan innan O1 stod färdig, så påbörjades planeringen för ett andra kärnkraftverk i 

Oskarshamn och ordern lades 1969 då även bygget påbörjades, även denna reaktor byggdes av ASEA 

Atom och kom att kallas O2. 1974 så stod den färdig och hade då en effekt på 580 MW, denna höjdes 

1982 till 630 MW. O2 är vid författandet av denna text (03/2014) inte i drift då en omfattande 

modernisering och renovering kallad Projekt Plex pågår. Detta projekt inleddes redan 2007 och 

reaktorn har därför varit tagen ur drift under perioder år 2007, 2009 och 2013. Arbetet planeras vara 

färdigt 2015 och då har det gjorts ett byte av generator och transformator, en ny lågtrycksturbin har 

installerats, kontrollrummet renoverats och ett nytt reaktorskyddssystem samt ny kontrollutrustning 

för turbinanläggningen kommer vara installerad. Utöver förbättrad säkerhet och förlängd teknisk 

livslängd för anläggningen så kommer renoveringen innebära att den termiska effekten ökas med 

500MW, vilket innebär en nettoeffekthöjning på ca 180MW. När projektet är avslutat så ska O2 

kunna leverera konkurrenskraftig el i minst 20 år till enligt OKG. 

 Reaktor O3 

Tabell 7. Beskrivning av kärnreaktor O3, Källa: OKG 

Termisk Reaktoreffekt (MW) 3900 

Maxeffekt Brutto (MW) 1450 
Maxeffekt Netto (MW) 1400 

Byggstart 1980 

Driftstart 1985 
Bästa Produktionsår 2006 med 9,5TWh 

Bygget av en tredje reaktor i Oskarshamn började planeras redan 1973 och beställningen gick till 

ASEA Atom 1976, den politiska osäkerheten gjorde dock att man avvaktade med byggstarten till efter 

folkomröstningen 1980. O3 är OKGs största reaktor och stod färdig 1985, fem år efter byggstart, och 

hade då en effekt på 1050 MW. 1989 genomfördes en effekthöjning vilken ökade maxeffekten till 

1200MW. Uppgraderingar av bland annat turbiner, huvudcirkulationssystem och generator samt 

transformator vilka utfördes 2009-2012 innebär att reaktorn idag har en maximal bruttoeffekt på 

1450MW, detta gör O3 till världens största kokvattenreaktor och till Sveriges största 

kärnkraftsreaktor.(OKG 2012) 



 

 

 

2.3.2 Ekonomi och Ägarstruktur 
  

Ägarstruktur 
OKG ägs av ett aktiebolag med samma namn där 54,5% ägs av E.ON Sverige AB och 45,5% av Fortum. 

E.ON Sverige AB, tidigare Sydkraft, är sedan 2001 ett dotterbolag till den tyska energikoncernen E.ON 

SE. Fortum är ett finskt aktiebolag med finska staten som majoritetsägare. Enligt Annika Carlsson på 

OKG så har E.ON ambitionen att dra sig ur all kärnkraftsenergiproduktion i Sverige, detta då man 

redan har avvecklat sina kärnkraftverk i Tyskland. Det kan därför bli aktuellt med ett namnbyte och 

en ny ägarstruktur i OKG redan till årsskiftet. 

Ekonomi 
Enligt OKGs årsberättelse 2013 så gick företaget med en vinst om 7,3 Mkr efter skatt. Företaget har 

även ett omfattande investeringsprogram med avsikt att modernisera anläggningarna för att öka 

effekten, höja säkerheten och förlänga drifttiden, dessa investeringar uppgick under 2013 till 

1904Mkr. Enligt OKG-Ekonomi 2013 så uppgår produktionskostnaden för elektricitet till ca 20-25 

öre/kWh under ett normalt produktionsår. Denna kostnad är fördelad på fyra huvudsakliga områden, 

Rörliga kostnader, Avskrivningar och Räntor, Bränslekostnader samt Skatter, enligt Figur 6. 

 

Figur 6. Fördelning av OKG-kostnader, Källa: OKG ekonomi 2013  

De rörliga kostnaderna består av kostnader för drift, underhåll, administration och marknadsföring. 

Avskrivningar och räntor är kapitalkostnader i form av avskrivningar på anläggningarna samt räntor 

på de lån som tagits för investeringar i anläggningarna. Bränslekostnaderna består av kostnader för 

inköp av kärnbränsle samt avsättningar för omhändertagandet av de radioaktiva restprodukter som 

uppstår. Skattekostnaderna består till mer än 90 % av den särskilda effektskatt som påförs alla 

svenska kärnkraftverk. Den innebär att man betalar skatt på reaktorernas leveranskapacitet oavsett 



 

 

om de är i drift och producerar el eller inte. Under ett normalt verksamhetsår så betalar OKG knappt 

en miljard kronor i skatt.(OKG, 2013) 

 

2.3.3 Miljöpåverkan 
 

Radioaktiva ämnen och restprodukter 
Enligt OKGs årsberättelse 2013 så var utsläppet av radioaktiva ämnen till omgivningen 1,02 promille 

av gränsvärdet på 0,1mSv. Detta är mycket små mängder och har ingen nämnvärd miljöpåverkan. För 

att ställa siffran i perspektiv så utsätts en människa enligt strålsäkerhetsmyndigheten för ungefär 

1mSv/år från naturligt radioaktiva ämnen i marken och livsmedel och från kosmisk strålning.  

Reaktorerna drivs av radioaktivt bränsle i form av urandioxid. Varje år byts ca 20 % av bränslet i en 

reaktorhärd ut vilket motsvarar ungefär 60 ton urandioxid. Detta uttjänta bränsle är så kallat 

högaktivt avfall och är starkt radioaktivt en lång tid framöver. Efter två år då det kylts av på 

anläggningen så fraktas det till CLAB (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle) för mellanlagring i 

30-40år i väntan på slutförvar. Frågan om hur man ska slutförvara kärnbränslet, som kan vara 

radioaktivt i mellan 1000 till 100000 år, är ännu inte helt löst och skulle kunna innebära stora 

framtida miljöproblem för kommande generationer.  

Växthusgaser 
För att få en balanserad bild av utsläppen av växthusgaser mellan olika energislag så görs en så kallad 

LCA, livscykelanalys, där man kartlägger alla de utsläpp som kan kopplas till hela en anläggnings 

livscykel. I ett kärnkraftverk finns det tre aspekter som spelar en huvudroll i en LCA; 

 Bränsle och avfallshantering 

Inkluderar miljöbelastning från uranmalmsbrytningen, via anrikning och transporter till färdigt 

bränsle samt de utsläpp som tillkommer från transport och hantering av utbränt bränsle och 

radioaktivt avfall. Även miljöpåverkan från de kemikalier som behövs i de olika processerna ingår 

i analysen 

 Drift av anläggningarna 

Inkluderar den miljöbelastning som tillkommer från drift och underhåll av kärnkraftverket, 

utsläpp från produktion av reservdelar, material och kemikalier som behövs till driften ingår 

också. 

 Byggnation och rivning 

Inkluderar miljöbelastning från byggnation och rivning av alla anläggningar som är kopplade till 

driften och avfallshanteringen. Även utsläppen från transporter av byggmaterial/rivmassor ingår. 

Livscykelanalyser har gjorts för kärnkraften i Sverige men inte specifikt för OKG, de bör enligt OKG 

dock vara likvärdiga. Resultaten varierar beroende på rapport då olika avgränsningar och antaganden 

så som t.ex. livslängd, effektiviseringar och tillgänglighet påverkar. I tabell 8 nedan anges resultatet 

av två sådana undersökningar. Utsläppet anges i gram CO2-ekvivalenter/kWh, CO2-ekvivalenter 

innebär att olika gasers växthuseffekt har uttrycks i motsvarande mängd koldioxidutsläpp. 



 

 

Tabell 8. Beskrivning av utsläpp, Källa: OKG 

 
Rapport 

g CO2e/kWh 

Bränsle & Avfall Drift av anläggningar Byggnation & Rivning Total 

Sydkraft 1999 [1] 1,28 0,07 0,05 1,4 
Vattenfall EPD 2014 [2] 2,91 0,21 0,55 3,67 

Detta utsläpp per producerad kWh är mycket lågt i förhållande till andra energislag och kärnkraften 

är i detta avseende mycket miljövänlig. Som jämförelse så återfinns värden för en rad andra 

energislag i Sydkrafts LCA från 1999 (Barsebäck Kraft 1999), vilka presenteras i figur 7. 

 

 

Figur 7. Emissioner från olika energislag, Källa:Sydkraft  

Kylvatten 
OKG hämtar sitt kylvatten från den södra sidan av Simpevarpshalvön och det pumpas ut på den norra 

sidan i Hamnefjärden, detta kylsystem är separerat från radioaktiva källor och under normala 

omständigheter så är vattnet ej radioaktivt. Det görs regelbundna kontroller av kylvattnet för att 

säkerhetsställa detta. Kylvattnet som pumpas ut är dock ca 11 grader varmare än när det pumpas in, 

detta har haft märkbara effekter på djurlivet och floran i området kring utsläppsrören. 2006 prövades 

verksamheten på OKG efter den nya miljöbalken och i samband med det så utfärdades ett antal 

villkor som OKG behövde uppfylla, däribland att bygga ett djupvattenintag för kylvattnet till O1 och 

O2 vilka tidigare hämtat kylvatten ytligt. Miljövinsten när detta är färdigt blir en lägre 

vattentemperatur i Hamnefjärden än i dagsläget, 2011 togs djupvattenintaget för O2 i permanent 

drift, medan det för O1 inte ännu står färdigt för att driftsättas. Platsen har tidigare varit uppskattad 

både av badare som av sportfiskare då det varma vattnet gynnar tillväxten av fiskar, men det är 

numera förbjudet att nyttja det direkta närområdet för att inte skada utplacerad mätutrustning. 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, OKG, Vattenfall 2011) 
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2.4. Solkraft 
Solkraften är den största förnybara resursen jorden har. Solenergin som når jorden årligen 

uppskattas till 10 000 gånger mer än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen. Bortsett 

från detta så är solenergin gratis och anses oändlig. 

Det finns för närvarande två olika tekniker för elproduktion av solkraft, elproduktion med hjälp av 

termisk solkraft samt med solceller.  De två teknikerna kommer förklaras kort 

nedan.(Energimyndigheten 2012) 

Solenergin är också den drivande kraften till alla kraftslag på jorden, om man bortser från tidsvatten 

och geotermi som från sin energi från månen och jordens rotation respektive den seismiska 

aktiviteten i jordens inre. Vindar uppstår på grund av att solen värmer upp jorden ojämnt i olika 

områden och därmed skapas hög- och lågtryck. Även fossila bränslen och vattnets kretslopp har 

solen som drivande kraft.(Svensk solenergi) 

 

2.4.1 Solceller 
Solceller består av en tunn skiva av halvledarmaterial och det vanligaste materialet som används är 

kisel. Solcellens framsida som exponeras av solljuset består av ett mönstrat metallskikt, och på bakre 

sidan är det en metallplatta.  

Själva energiomvandlingen sker genom att när solljuset träffar cellen så skapas en elektrisk spänning 

mellan metallskikten, då solcellen polariseras så uppstår en negativ laddning på framsidan och positiv 

på baksidan. Metallkontakter på solcellens båda sidor tar därmed upp laddningarna och gör att 

solcellen generar likström. Detta visas i figur 8.  

En enskild solcell ger en låg spänning på 0,5 Volt så därför seriekopplas många solceller i solpaneler, 

som kallas solmoduler för att för att öka strömstyrkan och ge en lämplig spänning. (Tekniska museet)  

De vanligaste solcellerna har en verkningsgrad på 12-15 % men möjligheten finns för idag för solceller 

med en verkningsgrad på 40-50 %. Drift av solcells anläggningar är små och nästintill obefintliga i 

Sverige enligt svensk energi och det mesta av produktionen står privatpersoner för och är avsedd för 

privat bruk. Den vanligaste orsaken till fel med solmoduler har med växelriktare att göra. Växelriktare 

används för att omvandla den likström som solmodulen genererar, till växelström, som elnätet 

använder.(Svensk solenergi 2010)  



 

 

 

Figur 8. Schematisk bild över en typisk kiselsolcell, Källa: Solelprogrammet  

2.4.2 Termiska Solkraftverk 
För att storskaligt utvinna solkraft används termiska solkraftverk. Det fungerar genom att speglar på 

stativ som omringar ett soltorn koncentrerar solstrålarna till en punkt på toppen av soltornet. I 

denna punkt hettar den koncentrerade värmen upp vatten som byter fas till ånga. Ångan leds sedan 

genom ett system till en ångturbin som är uppkopplad till en generator som omvandlar den termiska 

energin i ångan, genom generatorn i form av mekanisk energi, till elektrisk energi. (Tekniska museet) 

Detta visas i figur 9. 

 

Figur 9. Bild på ett solkraftverk med tornet i mitten och speglarna som omringar. Källa: KTH 

 

2.4.3 Solkraften i Sverige 
Enligt SMHI varierar solinstrålningen i Sverige mellan 800 kWh/m2*år i norr och 1050 kWh/m2*år i 

söder vid kusten.(Solelprogrammet) Allting där emellan så varierar siffran i det intervallet. Områden 

söderut och områden högt över havet har mest instrålning. Detta för att solenergin absorberas av 

partiklar och moln på väg ner till jordens yta och desto högre upp desto mindre moln och partiklar 

som absorberar energi. Vinkeln och väderstrecksriktning av solcellen påverkar också. I och med detta 



 

 

har inte ett nordligt land som Sverige de optimala förhållandena för termiska solkraftverk och idag 

finns inte heller något aktivt termiskt solkraftverk i landet. (Energimyndigheten, Ssolar) 

Däremot så skulle användningen av solceller kunna öka. I en undersökning av villaägarnas förbund 

sade 16 procent av de som svarade att de överväger investera i solceller för egen elproduktion. 

Samtidigt är 78 procent utav de tillfrågade positiva till solenergi och vill att man satsar mer på just 

denna förnyelsebara resurs.(Svensk Solenergi 2013)  

Den svenska solenergibranschen har föreslagit för regeringen om ett planeringsmål på 8TWh 

solenergi till 2020, så förutsättningarna finns där. Enligt S-Solar har den termiska solenergin en 

förutsägbar energikostnad på 30-70 öre/kWh vilket enligt dem skulle göra den lönsam. (Ssolar 2010)  

 

2.5 Vindkraft 
Vindkraften har som vattenkraften solenergin som drivande kraft. Vindkraften uppstår genom att 

solen värmer upp luftmassan ojämnt. Detta leder i sin tur till tryckskillnader i luften. För att trycket 

ska jämnas ut så uppstår vindar. Av den solenergin som når jorden blir ca 0,2 procent av energin till 

vindar. Vindkraftverken utnyttjar denna energi genom att tvinga verkets blad att rotera.( Sidén, 

Göran, 2009) 

 

2.5.1 Teknisk beskrivning av vindkraft 
Vindhastigheten är beroende av höjden. Högre upp blåser det mer samt jämnare. Även 

markförhållande runt verket spelar roll för vindhastigheten. Om det är skog, öppet vatten eller slätt 

är markfriktionen låg. Om skog eller bebyggelse finns i närheten blir markfriktionen högre.  

 

2.5.2 Vindkraft i Sverige 
Vindkraften har sedan oljekrisen på 1970-talet byggts ut alltmer. Fram till idag finns vindkraftverk 

som har en installerad effekt på ca 3 MW(Wizelius, Tore, 2007). 2006 nådde vindkraften 1 TWh och 

sedan dess har produktionen sjudubblats. Under 2009 har det i Sverige byggts 198 vindkraftverk och 

under 2010 tillkom 3089 nya vindkraftverk. Under 2012 tillkom 366 till, med en samlad effekt på 846 

MW. Enligt svensk vindenergi var Sveriges totala produktion 7,2 TWh (Svensk Vindenergi 2009). I juni 

2009 beslutade Riksdagen att införa en planeringsram på 30 TWh till år 2020. Av dessa 30 TWh skall 

10 TWh utgöras av havsbaserad vindkraft och resterande 20 TWh skall landbaserad vindkraft stå för. 

Denna planeringsram innebär att kommuner skalla skapa förutsättningar för en vindkraftsutbyggnad 

som då motsvarar 30 TWh (Regeringen 2012). 

 Energimyndigheten har bedömt vissa områden som riksintresse för vindbruk och det innebär då att 

energimyndigheten bedömer ett område som särskilt lämpligt för vindkraft. Dessa riksintressen görs 

utifrån en vindkartering i vilket lämpliga områden där de rätta förhållandena finns. Länsstyrelser och 

kommuner runt om i landet kan sedan använda dessa riksintressen som underlag för 

översiktsplanering. Det är först vid en tillståndsprövning som riksintresset får en rättlig betydelse. 

Det är då riksintresset bedöms mot andra befintliga riksintressen så som naturvård, rennäring, 

försvarsmakten, flygplatser mm. En översyn på år 2004 riksintressen gjordes år 2008. Denna översyn 



 

 

gjordes utifrån en ny vindkartering. Resultatet blev att riksintresseområden blev större. 423 områden 

omfattas n i 20 av landets 21 län. Tillsammans utgör dessa områden 2,2 procent av landets yta. 

Under 2012 har 1580 vindkraftverk på land och 397 vindkraftverk till havs fått sitt tillstånd beviljat. 

Dessa ger, efter uppbyggnad, en total effekt på 6,3 GW dessa kan under ett år producera 22 TWh. En 

statistik från Svensk vindenergi visar att det finns totalt 4745 vindkraftverk som är under prövning 

just nu, varav 961 är till havs. Dessa verk skulle ge en total effekt på 14,4 GW. Verken kommer dock 

genomgå en lång prövotid innan de kan bli beviljas tillstånd (Svensk Vindenergi 2012). Hittills har 

vindkraftsetableringen i Sverige i första hand bestått utav landbaserade anläggningar men ett fåtal 

havsbaserade installationer finns. Den största havsbaserade vindkraftparken är Lillgrund i Öresund. 

Parken består av 48 vindkraftverk och har en total effekt på drygt 110 MW (Energimyndigheten 

2012). De mindre havsbaserade vindkraftparkerna är Bockstigen – Valor, Utgrunden, Vänern och 

yttre stengrund ger sammanlagt 52,5 MW (Offshore center 2010). Energimyndigheten har gjort en 

sammanställning av antalet vindkraftverk i Sverige.  

 

2.5.3 Planerade installationer 
Under 2012 lanserades en ny databas vid namn Vindbrukskollen.se vilket innefattade en samlad bild 

av Sveriges alla vindkraftverk vare sig de är i bruk, planerade, eller under undersökning. Denna 

databas ger relevant information om hur en tillståndsprocess går till och vilka regler som gäller. Det 

går även att följa ett vindkraftverks livscykel från tidig planering till nedmontering. Av de 4344 

vindkraftverk som ansökt tillstånd för installation i nuläget är det 3071 som är under behandling, 

medan 1273 har fått tillstånd och resterande vindkraftverk har fått avslag eller återkallats 

(Vindbrukskollen 2014). I figur 10 presenteras de olika planerade havs vindkraftparkerna och de 

större planerade områdena planerade i regionen. Dessa presenteras i grått.  



 

 

 

Figur 10. Karta över de planerade installationerna i regionen, Källa: Vindbrukskollen 

 

I år finns det sju olika havsvindparker under planering samt i tillståndsprocessen. Två projekt är 

under en tidig planeringsfas. De sju havsvindsparker som är under planering kan ge en årsproduktion 

på 19550 GWh. Det är alltså mer än den rekommenderade årsproduktionen som planeringsramen till 

2020 angett (Svensk Energi 2014).  I följande stycke kommer några av dessa sju havsvindsparker att 

nämnas.  

Södra Midsjöbankarna  
I södra Östersjön vid Södra Midsjöbanken, ca 80 km sydost om Öland utför E.ON en projektering av 

en stor vindkraftpark. Arbetet inleds med att finna den mest ekonomiskt fördelaktiga platsen och 

detta görs genom att etablera en mätstation. Denna mätstation samlar in data från ett flertal 

mätningar på bland annat vindhastigheten, vindriktningen, samt våghöjd. Vindtillgången är 

avgörande för vindparkens lönsamhet. Under 2012 bogserades denna mätstation ut på plats. 

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för projektet har lämnats in till 

Miljödepartementet respektive Näringsdepartementet. Detta var i februari 2012. Just nu pågår en 

remissrunda i vilket svenska myndigheter lämnar sina synpunkter på projektet. Denna park ligger i 

Södra Östersjön, 80 km från Ölands södra udde. Parken beräknas kunna ge 3 

TWh/år och i dagsläget är tillståndsansökningen hos regeringen (EON 2012). 

 

Blekinge 



 

 

 Blekinge har goda vindförhållanden och detta har Blekinge kommun tagit hänsyn till. I länet finns 

stora utbyggnadsplaner med en havsbaserad park med 700 vindkraftverk. Projektet heter Blekinge 

offshore och enligt ett pressmeddelande som släpptes i februari 2013 har projektets ansökan om att 

uppföra och driva den havsbaserade vindkraftparken gått vidare till regeringen. Nu inväntas svar för 

avgörande av tillåtlighet.  Vindkraftsparken beräknas ge upp till 7 TWh om året och beräknas vara 

klar 2015 (Blekinge offshore AB 2014). 

Taggen  
Energimyndigheten har pekat ut ett område som ligger på gränsen mellan Skåne och Blekinge län. 
Detta område är utpekat som ett riksintresse för vindkraft och projekt Taggen utreder nu 
förutsättningar för att bygga en stor vindkraftpark. Energiproduktionen förväntas bli 1 TWh/år. Den 
18 december 2012 aviserade högsta domstolen att en överklagan som flera privatpersoner och två 
föreningar inte vunnit bifall. Projektet har därmed ett lagakraftvunnet miljötillstånd för att uppföra 
och bedriva anläggningen (Taggen vindpark 2012). 
 

2.5.4 Ekonomiska aspekter 
En äldre produktionsanläggning som är avskriven sedan länge kan producera el till en lägre kostnad 

än en helt ny anläggning. Därför måste vindkraften jämföras med annan ny elproduktion, och då är 

den mycket konkurrenskraftig. 

I debatten jämförs ofta vindkraft med kärnkraft. Flera studier visar att vindkraft är billigare än 

kärnkraft, medan andra studier visar tvärtom En rapport från initiativet Förnybart.nu som 

sammanställt en lång rad olika studier visar dock att vindkraft med stor sannolikhet är det mest 

lönsamma vid investeringar i ny elproduktion. En svårighet med att uppskatta kärnkraftens kostnader 

är att det byggs väldigt lite kärnkraft i vår del av världen. Ett aktuellt exempel är dock det pågående 

bygget i Olkiluoto i Finland, där kostnaderna nästan tredubblats mot vad som räknades med från 

början och nu ligger väsentligt över kostnaden för vindkraft. En liknande kostnadsökning gäller även 

för den andra reaktorn som byggs i franska Flammansville. 

När det gäller konkurrenskraften mellan olika förnybara energikällor, så visar utbyggnaden inom 

ramen för elcertifikatsystemet, vad som är lönsamt. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat 

stödsystem som innebär att de mest lönsamma energikällorna byggs ut först. När systemet infördes 

2003 var det främst bränslebyte från fossila bränslen till biobränsle i befintliga 

kraftvärmeanläggningar som genomfördes. När dessa bränslebyten nu genomförts är det den 

landbaserade vindkraften som är billigast. I takt med att kostnaderna för vindkraften går ner är det 

även i fortsättningen vindkraft som förväntas stå för den största delen av 

utbyggnaden.(Vindkraftsbranschen 2010) 

 

2.6 Biobränslen 
Biobränslen betyder ordagrant ”levande bränslen” vilket är ett samlingsnamn för torv, vassbränsle, 

halmbränsle, trädbränsle, returpapper och avlutar. När de gäller returpapper och avlutar är dessa 

biprodukter från återvunnet trädbränsle och spill från industrin(Svebio 2012). Samtliga av dessa 

bränslen anses som förnybara då de inte medför något nettotillskott av koldioxid vid förbränning 

(Svebio 2012). Gasformiga och flytande bränslen så som biogas och etanol tillhör även de kategorin 

biobränsle. Biobränslen brukar delas in i fem subgrupper utifrån råvarans ursprung. De subgrupper 



 

 

som finns är trädbränslen, avlutar, åkerbränsle, torvbränsle och biobränslen från avfall. Största 

delen, runt 85 procent, av den bioenergi som används i Sverige kommer från skogen. Det är också i 

skogen som den största potentialen för ökade uttag av biobränsle kan ske. 

Till undergruppen trädbränslen tillhör avverkningsrester, klenvirke, bark, spån, träpulver, pellets och 

briketter. Alltså är detta rester från skogsindustrin som inte kan användas för papperstillverkning. I 

och med den stora skogsindustrin i Sverige, utgör detta en betydande del utav 

biobränsleanvändningen. Därmed är dessa trävaror som ursprungligen kommit från skogen och har 

därmed inte undergått någon kemisk behandling (Svebio 2012).  

Vid framställning av pappersmassa så blir restprodukten avlutar. Vid framställning av massan kokas 

flis som innehåller bland annat lignin och kemikalier. Lignin och kemikalier är restprodukterna 

återstår i kokvätskan efter att pappersmassan har tagits tillvara. Denna kokvätska kallas för svartlut. 

Efter avdunstning återstår det en slaggprodukt som består av organiska föreningar som kan brännas 

och förgasas (Bioenergiportalen 2013). 

 I subgruppen åkerbränsle ingår samtliga energigrödor som till exempel salix, halm och energigräs. 

Vilket alltså är bränslen som kommer från jordbruket. Spannmål, halm, energigräs och energiskog 

kan omvandlas till etanol som vidare används som drivmedel (Energimyndigheten 2014). 

 Torvbränslen är en biomassa som inte är fullständigt nedbruten och som har bildats i mossa och kärr 

och där det finns gott om ytligt vatten. När syret i vattnet förbrukas, sker en ofullständig nedbrytning 

av det organiska materialet och dessa växtrester bildar successivt ett allt tjockare torvlager. Torv 

består till hälften av kol och innehåller mer energi än de flesta biobränslen, vilket gör den intressant 

att utvinna och förbränna. 

Torvbränsle har framställts i större skala ända sedan 1800-talet, men har så småningom ersatts av 

importerade, fossila bränslen. I samband med 1970-talets oljekris väcktes intresset för bränsletorv på 

nytt. Enligt de inventeringar som då gjordes skulle 350 000 hektar av de svenska torvmarkerna vara 

lämpliga för utvinning. Av den ytan utnyttjas i dag mindre än 2 promille, 6 500 hektar, för 

torvproduktion.  

De senaste åren har utvinningen av energitorv sjunkit i Sverige. Brytning av torv är väderberoende 

och kan variera kraftigt mellan olika säsonger, men minskningen beror delvis även på det nya 

systemet för handel med utsläppsrätter. Förbränning av torv kräver utsläppsrätter. Däremot är torv 

varken belagd med energi- eller koldioxidskatt. 

Torven förnyas långsamt jämfört med energigrödor och skogsbränsle som har en produktionstid på 

1-100 år. Det tar ett par tusen år för torv att bildas. Många av de myrmarker som finns i Sverige 

började bildas när inlandsisen drog sig tillbaka, vilket i södra Sverige skedde för cirka 10 000 år sedan. 

De fossila bränslena kol, olja och naturgas bildades för mellan 50-500 miljoner år sedan.  

Den svenska torvutredningen från år 2002 ansåg att torven skulle klassificeras som just torv, och inte 

placeras in i kategorier som fossilt/icke-fossilt eller förnybart/icke-förnybart. Inom torvbranschen 

anser man att torv bör betraktas som biobränsle så länge den mängd torv som bryts varje år inte är 

större än den årliga tillväxten. I Finland klassas torv som långsamt förnybart bränsle medan EU och 

många internationella organ klassar torv som fossilt bränsle. (Bioenergiportalen 2002)  



 

 

Biobränslen från avfall är den sistnämnda undergruppen. Hit hör allt organiskt avfall som kan eldas 

för produktion av värme och el i avfallsförbränningsanläggningar. Rötgas som kommer från 

reningsverk, deponi gas och biogasanläggningar ingår även i denna undergrupp (Svebio 2010). 

 

2.6.1 Teknisk beskrivning av förbränning med biobränslen 
En biobränsleeldad värmecentral består av ett bränsle lager, en matningsutrustning som förser 

pannan med bränslet, pannan, rökgaskanaler samt en skorsten. I värmecentralen återfinns de oftast 

en anordning som matar eldpannan med bränsle. Biobränslet genomgår fyra stadier under 

förbränningen. Första stadiet är då fukten i bränslet förångas, sen avges lättflyktiga gaser som 

förbränns och till sist förbränns den koks som återstår av bränslet. Det är kritiskt att hitta en balans 

mellan temperatur, tid och turbulens i pannan för att det inte skall bildas giftiga och svårförbrända 

kolväteföreningar. En markant turbulens i pannan behövs för att förbränningen skall vara så effektiv 

som möjligt. För att utvinna el behövs en turbin kopplad till en generator. Det är i detta skede som 

rökgasen kan användas eller så kan vatten kokas med hjälp av värmen från pannan. Ångar driver i sin 

tur turbinen (Fryk, Hans, 1999). Denna process presenteras nedan i figur 11. 



 

 

 

Figur 11. Beskrivning av utvinnandet av el och värme från biobränsle, Källa: Eon, 2015 

Vid storskalig produktion används tre tekniker för att elda biobränslen. Dessa är rostpanna, panna 

med fluidiserad bädd och pulvereldad panna. Genom rökgaskondensering återvinns en del av energin 

som finns i rökgaserna. Dessa kommer från förbränningen. Den ursprungliga eldningsanordningen för 

fasta ämnen är rostpannan. Den består av gjutjärnsgaller vars luftspalter är smala i vilket 

förbränningsluften tillförs underifrån. Samtidigt som bränslet rör sig över rosten, torkas, avgasas och 

förbränns de sista till aska. I de pannor som använder sig av en fluidiserad bädd är det en het 

sandbädd som utgör eldstaden (Fryk, Hans 1999). 

Den viktigaste energitekniska egenskapen hos biobränslet är dess värmevärde. Det innebär hur stor 

mängd värme bränslet avger vid fullständig förbränning. Värmemängden delas vidare in i effektiv och 

kalorimetrisk. Kalorimetrisk värmemängd innebär den totala energin som frigörs vid förbränning av 

bränslet. Med effektiv värmemängd räknas vattnets ångbildningsentalpi bort från den kalorimetriska. 



 

 

Detta innebär att den effektiva värmemängden är proportionell mot den kalorimetriska (Fryk, Hans 

1999). 

Förbränningstekniken som används går ut på att ta tillvara på den energi som finns i 

ångbildningsvärmen genom rökgaskondensering. Den nya tekniken medför att den kalorimetriska 

värmemängden blir den logiska utgångspunkten vid ekonomiska och tekniska beräkningar (Svebio 

2010). Vid elproduktion av biobränsle, genereras elen med hjälp av en turbin och generator. Värmen 

som uppstår som resultat av produktionen kan sedan användas i ett fjärrvärmenät (Fryk, Hans 1999). 

 

2.6.2 Biobränslet i Sverige 
SVEBIO anser att biobränsle är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till olja och elvärme. 

Biobränslet har nästan helt utkonkurrerat oljeeldningen i småhusen. Biobränslen används idag för att 

producera värme och el, men allt mer biobränslen används till att producera olika typer av drivmedel 

så som till exempel etanol och biogas (Svebio 2010). 

 Biobränslets största användningsområde är främst inom industrin, fjärrvärmeverk, elproduktion i 

biokraftverk och uppvärmning av villor och småhus (Energimyndigheten 2013). Enligt SVEBIO står 

biobränsle för den tredje största elproduktionen i Sverige. I dagsläget finns det 201 

produktionsanläggningar, och det finns 31 under uppbyggnad. Normalårsproduktionen ligger enligt 

SVEBIO på 16,5 TWh men Under år 2013 var den totala elproduktionen av biobränsle 10 TWh, vilket 

var ett resultat av att ett antal anläggningar var för gamla för att få elcertifikat (Energimyndigheten 

2013). De planerade och existerande kraftvärmeverken i regionen presenteras nedan i figur 12. 

 

Figur 12. Karta av södra Sverige med existerande och planerade kraftvärmeverk,                              Källa: Energimyndigheten 

 



 

 

2.6.3 Sammanfattning elpriser för biobränsle 
För att möjliggöra en storskalig elproduktion av biobränsle behövs en stadig och tillförlitlig 

bränsletillförsel. Detta innebär att de måste kunna inhandlas till ett rimligt pris samt att tillgången på 

bränslet bör vara tillräcklig för att bemöta den nya anläggningens energibehov. 

Fortfarande finns gott om biomassa, både i skogs- och lantbruk, som inte tas tillvara. Det innebär att 

produktionen av bioenergi kan öka betydligt. 

Samtidigt ökar den globala efterfrågan på biobränsle. Intresset har bland annat lett till exploatering 

av urskogar för att öka odlingsarealen.  

Många befarar en framtida konflikt när de industrialiserade länderna är villiga att betala mer för 

biodrivmedel än vad utvecklingsländerna kan betala för livsmedel. En ökad efterfrågan på bioenergi 

innebär alltså en risk för att energigrödorna kommer att konkurrera med livsmedelsproduktionen. 

(Bioenergiportalen 2010)  

Enligt Svebio är potentialen för en ökad användning god då det finns stora tillgångar trädbränsle som 

idag inte utnyttjas till fullo. GROT från slutavverkning och gallring, samt klena träd och stubbar. Enligt 

en studie som genomförts på uppdrag av skogsindustrin så påvisas potentialen för GROT från 

slutavverkning och gallring är 41,6 TWh/år samt för klena träd 3 TWh. En stor mängd av bränslena är 

idag outnyttjade resurser men enligt skogsindustrierna kommer ny teknik där de är möjligt att ta 

tillvara större andel av GROT än idag. Dock får detta ej överstiga 80 %, då GROT minskar försurningen 

i närområdet.(Skogsindustrierna 2010) 

Energimyndigheten sammanställer varje kvartal ett prisblad för medelpriserna för olika träd- och 

Torvbränslen. I bränslepriset ingår kostnaden för råvarans utvinning samt transport. Under det fjärde 

kvartalet under 2014 låg medelpriset för skogsflis på 195 kr/MWh. Detta värde är en medel för hela 

landet då sammanställningar för regioner lättare sammankopplas med lokala företag. I tabell 9 nedan 

illustreras de olika prisnivåerna för de olika biobränslen. Här kan läsas av att returträ är den billigaste 

råvaran på 90 kr/MWh. Returträ är en återvinningsprodukt som primärt härstammar från 

rivningsvirke. Förbränning av returträ ger upphov till högre halter av farliga föroreningar än skogsflis 

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

Tabell 9. Trädbränsle, kronor/MWh fritt förbrukare, löpande priser exkl. skatt 

 Källa :energimyndigheten, 2015 

Period 
Period 

 2012 2013 2014P 2014:1 2014:2 2014:3 2014:4P 

Förädlade 

trädbränslen 
Densified wood 

fuels 

Värmeverk 
District 

heating 

292 296 277 275 284 277R 282 

Skogsflis 
Wood chips 

Industri 
Industry 

189 197 189 186 183 193 195 

 Värmeverk 
District 

heating 

209 199 192 194 192 186R 187 

BiprodukterSolid 

by-products 
Industri 
Industry 

188 177 165 165 168 167 164 



 

 

 Värmeverk 
District 

heating 

185 179 167 166 176 164 165 

Returträ 
Recovered wood 

Värmeverk 
District 
heating 

115 102 93 98 93 81 90 

Diagrammen nedan illustrerar prisutveckling mellan 1994:4 och 2013:2 av skogsflis och returträ, 

priserna är hämtade från energimyndighetens hemsida, för prisutvecklingen av övriga bränsletyper 

hänvisas till bilaga 2. Det kan avläsas att efter en längre tid av prisökningar så har priserna börjat 

stabilisera sig på en, historiskt sett, relativ hög nivå. I och med den ökande konsumtionen av 

biobränslen ökar behovet att importera. Då priset på biobränsle stabiliserats vore de inte lönsamt att 

importera i dagsläget men om några år kommer efterfrågan att återigen öka priserna enligt 

Bioenergiportalen och då kan det också bli lönsamt att börja importera biobränsle. 

För att uppskatta den framtida prisutvecklingen på bränsle så har en linjär trendlinje interpolerats på 

den historiska prisutvecklingen. En linjär interpolation är en mycket grov uppskattning men kan ge en 

fingervisning om prisernas utveckling och ökningstakt i ett medellångt perspektiv. Trendlinjerna för 

samtliga bränsletyper pekar uppåt vilket, i enighet med Bioenergiportalens prediktioner, kan tyda på 

att priserna kommer att fortsätta att öka. Detta visas i figur 13 nedan, med trendlinjer för skogsflis 

och returträ. Det för att de är dessa två bränslen som är av intresse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 13. Trendlinjer för prisutvecklingen av skogsflis och returträ, Källa: Bioenergiportalen 

 

2.6.4 Kraftvärmeverk 

I ett kraftvärmeverk produceras både el till kraftnätet och varmvatten med tillräckligt hög 

temperatur för att värma upp hushåll via fjärrvärme. Uppdelningen presenteras schematiskt i figur  

14. I biogaseldade kraftvärmeverk används 40 % till el och resten av energiinnehållet i bränslet till 

värme. 10 % släpps ut genom skorsten vilket ger de en hög verkningsgrad på 90 %. (Svensk energi 

2012).  

 

Figur 14. Schematisk bild av ett kraftvärmeverk. Källa: Svensk Energi  

2.6.5. Igelsta kraftvärmeverk 

Igelsta kraftvärmeverk är Sveriges nuvarande största kraftvärmeverk. Kraftverket producerar 85 Mw 

el och 200 MW fjärrvärme till hushåll. Kraftverket hade en total investeringskostnad på 2,5 miljarder 

kronor. I pannan eldas det med bio- och returbränslen, där huvuddelen av är skogsavfall som flis från 

grenar och toppar(75%) och resterande returbränslen(25%). Pannan är av typ CFB och är Sveriges 

största bioeldade panna. Ångtrycket är 90 bar och temperaturen 540 °C. Kraftverket förbrukar ca 

17000 ton bränsle i veckan. Bränslet levereras till verket huvudsakligen via båt och 

lastbilstransporter. 



 

 

Emissionerna per producerad värmeenergi från kraftverket uppskattas till 10 kg CO2/MWh, 221 g 

NO2/MWh, 27 g SO2/MWh och 1 g stoft/MWh). I figur 15 nedan illustreras Igelstas rörliga 

produktionskostnader. Produktionskostnaderna avser kostanden för både el och 

fjärrvärme.(Söderenergi 2014) 

 

Figur 15. Rörliga produktionskostnader för Igelstas kraftvärmeverk, Söderenergi 2010 

2.6.6 Panntyper 

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

de vanligaste teknikerna. På grund av bränslepriser byggs allt fler biobränslepannor för att klara av en 

bred mix av bränslen. CFB-pannor (Cirkulerande fluidiserande bädd) är en vanlig typ av 

biobränslepanna i moderna kraftvärmeverk. CFB är den teknik som är mest lämpad för framtida 

kraftverk då biomassa kan användas direkt som biobränsle.(Bioenergiportalen 2012) 

CFB-Pannan 

CFB-pannan har fördelen i att i den kan man kontrollera pannans värmebalans. Beroende på hur högt 

värmevärde bränslet som elda har fördelas värmeupptagningen ojämnt mellan eldstaden och 

gaserna. I en CFB-panna kan värmevärde justeras beroende på de värmevärdet bränslet har vilket gör 

det möjligt att reglera mängden bäddmaterial som cirkulerar i pannan. Den cirkulernade mängden 

bäddmaterial styrs av fördelning primär- , sekundärluft, rökgascirkulationsflöde och mängden 

bäddmaterial i eldstad och cyklon. Detta visas i figur 16. En annan fördel är att de typiska emissioner i 

form av NO,SO2 och CO är lägre från en CFB-panna än från en BFB-panna. CFB-pannor går att skala 

upp i större skala och effekt än BFB. CFB-pannan kan dimensioneras till att ha en effekt på 225 MW 

så därför vore två sådana lämpliga. Den här typen av CFB-panna har ett massflöde på 173 kg/s, ett 

ångtryck på 173 bar samt en arbetstemperatur på 565 °C och en matartemperatur på 262 °C. Den 

totala termiska effekten för en sådan här CFB-panna ligger på ca 590 MW. Enligt Foster Wheeler blir 

kostanden på en sådan panna ca 500-700 miljoner kronor.(Foster Wheeler 2014) 



 

 

 

Figur 16. Schematisk bild av en CFB panna, Källa: Värmeforskning 

2.7 Vattenkraft 
Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande eller fallande vatten. Vattenströmmar kan skapas 

genom temperaturskillnader eller finnas naturligt i tidvattenströmmar. De kan också förekomma i 

naturliga samt konstgjorda vattendrag. Vattenkraft innebär vanligtvis att man utvinner lägesenergi 

från fallande vatten. Detta görs genom att de fallande vatten driver turbiner som sätts i rotation, som 

i sin tur driver en generator som omvandlar den lägesenergin till elektrisk energi. Såsom det har 

nämnts ovan så är solenergin en drivande kraft i vattnets kretslopp, då vattnet förångas av solenergin 

från mark och vattenytor, till att sedan kondenseras på högre höjder, och därefter rinna ner i floder 

till kraftverket som utvinner kinetiska energin. Detta visas i figur 17. (Blomqvist, Hans, 2003). 

 

Figur 17. Schematisk bild av vattenkraft, Källa: Vattenfall 

 



 

 

2.7.1 Teknisk beskrivning av vattenkraft 
Då vattenkraftverk är beroende utav vattnets kretslopp för att driva turbinerna, så behövs en del 

planeringar ske. I och med att kretsloppet är väldigt varierat så behöver man säkerställa att floden 

som kraftverket utvinner energi ur inte torkar ut eller får ett mindre flöde. Detta för att kunna 

producera el kontinuerligt och med avseende på efterfrågan. För att lösa det problemet, så byggs det 

en damm över floden, där ena sidan av floden blir en reservoar som översvämmar ett större område, 

och andra, en mottagande älv eller sjö. Vatten strömmar sedan från reservoaren till mottagande 

älven via rör och igenom turbinerna. Här utnyttjas fallhöjden. Detta görs vid ett efterfrågat flöde för 

att uppnå efterfrågad effekt. Detta påvisas i figur 18. 

Vattenturbinen finns i ett antal utföranden som t.ex. Francisturbin, propellerturbin, dubbelreglerad 

propellerturbin (Kaplanturbin, rörturbin), tvärströmningsturbin (Bankiturbin) och impulsturbin 

(Peltonturbin). Var och en av dessa har olika egenskaper för att bäst kunna utnyttja förutsättningarna 

med utgångspunkt för var de ska installeras. Effekten hos en vattenturbin beror på fallhöjden och 

den vattenmängd per tidsenhet som passerar genom turbinen. Den maximala vattenmängd som vid 

en given fallhöjd kan passera genom turbinen benämns turbinens slukförmåga. Turbinens 

slukförmåga definierar kraftstationens utbyggnadsvattenföring. Om kraftstationens 

utbyggnadsvattenföring ökas till det dubbla, till exempel genom att installera dubbelt så många 

likadana turbiner, ökar också kraftstationens effekt till det dubbla.(Länsstyrelsen 2010) Likaledes ökar 

effekten proportionellt med fallhöjden och kraftstationens maximala effekt fås genom följande 

formel: 

 

   (1) 

Där Pmax är den maximala effekten i kW, H är fallhöjden i meter, Qutb  är kraftstationens 

utbyggnadsvattenföring i kubikmeter per sekund (m3/s), ή (från det grekiska alfabetet, uttalas eta) är 

verkningsgraden (totalverkningsgraden) och g är jordaccelerationen d.v.s. 9,81m per sekundkvadrat 

(m/sek2) 

Vattenkraft kan användas både för att generera baskraft och reglerkraft. Baskraft är den mängden el 

som alltid behövs medan reglerkraft är en elproduktion som kan startas snabbt för att möta 

variationer i elnätet. I dagens läge är det svårt att lagra el i en större utsträckning och därför är det 

fördelaktigt med vattenkraft att vatten går att magasinera i den ovan nämnda reservoaren. Denna 

agerar därefter som ett sorts ”batteri” av lägesenergi som kan lagras på dem tiderna på året då 

vattenflödet är högt medan efterfrågan på el är låg (Energikunskap 2013).   

 



 

 

 

Figur 18, Schematisk bild av vattenkraftverk, Källa: Vattenfall 

 

2.7.2 Ekonomiska aspekter kring vattenkraft 
Att bygga och planera för vattenkraft är ett dyrt och omfattande arbete. I och med att verket 

dammar upp en älv eller flod uppstår även vissa etiska frågor kring bygget. Sedan översvämmar 

reservoaren ett stort område som blir både miljöförstörande för ekosystem, samt kan orsaka en 

tvångsförflyttning utav den närliggande befolkningen. Förutom detta är verken när de tagits i bruk, 

väldigt låga i driftskostnader. Anläggningarna är näst intill helt automatiserade. Inget bränsle behöver 

köpas in samt underhållskostnaden är låg. Dessutom har vattenkraftverk en lång livstid. Vissa verk 

idag har varit i drift i mer än 50 år och kan fortsätta producera el i många år till. 

Investeringskostnaden tjänas snabbt in efter att verket väl har satts i bruk.(Vattenfall 2012) 

 

2.7.3 Vattenkraftens roll som bas- och reglerkraft 
Då vattnet går att lagras i dammar gör det att vattenkraften är flexibel i elsystemet. Som baskraft så 

finns det alltid ett flöde genom turbinerna och som reglerkraft så ändras produktionen genom att 

öka eller sänka flödet till turbinerna vid regleringsbehov. Denna regleringsförmåga behövs då det 

alltid sker händelser runt om i landet såsom driftstopp, uppstart och effekthöjningar i andra 

elproducerande kraftverk. Utöver förändringar kring elproduktionen kan även variationer i industrin 

eller klimatet såsom kalla vintrar skapa variationer i elbalansen. Vid dessa tillfällen jämnar 

vattenkraftverken ut elbalansen genom reglering. (Vattenfall2012). 

 

2.7.4 Vattenkraftens möjligheter i östra Götaland 
Länsstyrelsen i Jönköping har undersökt energipotentialen för vattenkraft i länet. De har kommit 

fram till att en tillökning på 2,85 MW kan ske. Kalmars läns och Blekinge läns länsstyrelser har 

klargjort att vattenkraften är färdigbyggd och endast att befintliga kraftverk från innan 1980-talet kan 

uppgraderas. Enligt Kronobergs länsstyrelse så skulle en sådan uppgradering av alla Sveriges 



 

 

småskaliga kraftverk öka elandelen från 1,5 % till 4 %.  I och med miljöaspekten när de gäller 

vattenkraft så har en vidare utbyggnad av denna blivit kontroversiell. Detta ses tydligt i Östergötlands 

län.(Länsstyrelsen) 

 

3. Förutsättningar och avgränsningar 
Projektet kan göras mycket omfattande då frågeställningen är bred. För att göra det hanterbart så 

har ett antal avgränsningar gjorts och utifrån dessa så har sedan lämpliga energislag och reaktorer 

valts i syfte att göra en mer ingående studie av dessa. 

 

3.1. Avgränsning i projektet 
Utifrån de mål och förutsättningar som bestämts i projektets början så har ett antal avgränsningar 

gjorts. För att hålla arbetet inom ramen av målen så kommer en del aspekter inte att beaktas. Då 

arbetet är inriktat på att energislaget som skall ersätta OKGs reaktor ska kunna produceras i området 

östra Götaland, har endast den regionala produktion och utvecklingsmöjligheterna för dessa tagits i 

beaktande. Detta innebär inte dock att ett biobränsle inte skulle kunna transporteras till regionen 

men att kraftverket ska producera energi lokalt. Vidare har vågkraften inte beaktats som en 

potentiell energikälla då den är relativt oprövad i östersjön och därmed finns få 

utvecklingsmöjligheter för vågkraft i detta tidiga stadie. Då det kommer behövas ett kraftvärmeverk 

för att kunna utvinna energin från biobränslet kommer också värme produceras som kan användas 

för att producera fjärrvärme. En omställning från eluppvärmda bostäder i området till 

fjärrvärmeuppvärmda skulle spara en del el och därmed skulle inte en reaktor behöva ersättas fullt 

ut, men detta projekt utgår från att ersätta dagens elbehov och därför kommer inte fjärrvärmens 

potential tas i beaktande. Den miljöpåverkan som utbyggnaden av valda energislag kommer att 

innebära kommer vara omfattande, i och med detta kommer de resulterande koldioxidutsläppen att i 

huvudsak beaktas. Övrig miljöpåverkan kommer att undersökas i den mån som är rimligt och möjligt 

men behandlas sekundärt till utsläppen av växthusgaser. 

 

3.2. Avgränsning av energislag 
Energislagen har avgränsats till att vara redan existerande kommersiellt gångbara alternativ. Vidare 

så kommer bara en eller ett par energislag undersökas närmare, även om en mix av samtliga 

energislag eventuellt kunnat vara bättre. Detta då en fullständig undersökning blir alldeles för 

omfattande för projektets storlek. Vissa energislag kan utöver att producera el även användas som 

fjärrvärmeverk, denna aspekt kommer behandlas som en positiv sidoeffekt men kommer inte 

undersökas ingående, projektets mål är att ersätta elproduktionen från en kärnkraftsreaktor watt för 

watt oavsett om energislaget även kan användas som fjärrvärmeverk. 

 



 

 

3.3. Val av reaktor 
Att avveckla alla reaktorer vid OKG samtidigt är inte ett realistiskt alternativ varför projektet har 

avgränsats till att undersöka möjligheten att initialt avveckla en reaktor. Av OKGs tre reaktorer så är 

O1 den reaktor som är bäst lämpad för avveckling vilket motiveras av följande; 

 O1 är den äldsta reaktorn i både OKGs och Sveriges reaktorpark. Trots renoveringar och 

moderniseringar sedan driftstarten så kommer det krävas ytterligare arbete för att nå 

samma tekniska livslängd som O2 och O3 vilka håller på att renoveras respektive redan har 

renoverats med förlängd livslängd som följd. 

 O1 är den reaktor med minst effekt, detta medför att det inte är lika stor effekt som kommer 

behöva ersättas jämfört med vad en avveckling av O2 eller O3 skulle leda till. Detta innebär 

att det blir lättare att fullt ut ersätta reaktorn med förnyelsebara alternativ. 

 O1 har varit notoriskt opålitlig och tillgängligheten sedan 1992 har varit mindre än 50%. 

Omfattande renoveringar och moderniseringar skulle behövas för att garantera en högre 

tillgänglighet i framtiden. Både O2 och O3 har bättre tillgänglighet, vilken ytterligare har 

förbättrats genom nyligen genomförda moderniseringar av O3 och pågående modernisering 

av O2. 

 OKG har uttryckt ett intresse i att avveckla O1 och ansökningar för att bereda vägen för detta 

har redan lämnats till Mark- och miljödomstolen. De långa ledtider som krävs för att 

behandla ansökningar och tillståndsprocesser hos olika myndigheter innebär att en reaktor 

inte kan stängas omedelbart utan det kan ta flera år att genomföra efter det att beslut tagits. 

Att denna process redan inletts för O1 medför att arbetet med avvecklingen troligen kan 

påbörjas tidigare för O1 än för O2 eller O3.  

 

3.4. Energival 
För att kunna ersätta reaktorn O1 vid OKG så behövs en säker och tillförlitlig energikälla. För att 

kunna säkerställa detta och uppfylla kravet att elen skall vara närproducerad på ett kostnads- och 

produktionseffektivt sätt har följande slutsats dragits.  

Solkraften är en expansiv marknad som är planerad att ta en större andel av elproduktionen. I och 

med Sveriges nordliga läge och brist på möjligheter till storskalig produktion går solkraften bort. 

Vattenkraften har små möjligheter att expandera i området, då få outnyttjade älvar finns kvar och 

endast upprustning av gamla nedlagda vattenkraftverk är möjligt. Detta medför att vattenkraften är 

en olämplig kandidat till att fullt ut ersätta O1. Vindkraften har stora utvecklingsmöjligheter och har 

potentialen att kunna komma upp i en produktion som skulle kunna vara nära den effekt som O1 har. 

Problemet med vindkraft är att det är en ostabil energikälla med ojämn produktion vilket gör den 

olämplig som baskraft. Därför vore den lämplig som stödsystem.  

Biobränslen har en stor potential som baskraft och i och med de slutsatser som tagits innan är 

skogsbränslen en lämplig kandidat, då skogsbränslen som är flisade avverkningsrester från 

skogsbruket och flisat virke utan industriell användning. Detta bränsle benämns oftast primärt 

skogsbränsle. Returträ har ett lägre pris än flisat virke och skulle därmed kunna vara en kandidat för 

bränsle, men i och med att returträ ger högre halter av föroreningar ställer de högre krav på 

anläggning och därför utesluts returträt. 



 

 

 

3.5 Val av anläggning 
För att kunna gå vidare i arbetet måste ett val av typ av anläggning specificeras. Anläggningen bör 

utrustas med två CFB-pannor med en total effekt på 450 MW vilket skulle vara tillräckligt för att 

ersätta O1 effekt. Denna anläggning skulle ha ett ett ångtryck på 173 bar samt en arbetstemperatur 

på 565 °C och en matartemperatur på 262 °C. Den totala termiska effekten för en sådan här CFB-

panna ligger på ca 1180 MW. Samtidigt blir den totala kostnaden för pannorna på ca 1200 miljoner 

kronor. 

3.6. Sammanfattning avgränsningar 
Projektet har avgränsats till att undersöka hur OKGs O1 reaktor kan ersättas med biobränsle watt för 

watt. Biobränslets potential som fjärrvärmeverk kommer inte att tas i beaktande i beräkningar. 

4. Metod och modell 
I figur 19 visualiseras hur arbetet har uppdelats i olika steg för att lösa de delmål som satts för 

projektet. Först bestäms de avgränsningar som sedan ligger som grund för de val av reaktor som skall 

ersättas. Sedan kan valet av förnybara energislag fastställas med avgränsningarna som grund. Vidare 

i metod och modell, beaktas kostnaderna för de energislag som skall ersätta reaktorn och dess 

eventuella miljöpåverkan på närmiljön. 

 



 

 

 

Figur 19. Modellvisualisering utav arbetets gång och metod 

Ekonomiska kalkylen består i huvudsak av kostnaden för att demontera reaktorn O1 samt att ersätta 

denna med andra kraftverk. Detta görs med hjälp av att undersöka kapitalvärdet för den nya 

anläggningen. Detta görs för att undersöka investeringens ekonomiska lönsamhet. 

Miljöpåverkan kommer huvudsakligen bestå av en livscykelanalys, där nedrustningen av O1 

undersökts samt de nya anläggningarnas hållbarhet. 

 

4.1. Verkningsgrad 
För att fastställa verkningsgraden så behövs ett antal olika faktorer beaktas. De som påverkar den 

totala verkningsgraden är pannans, installerade turbinens och elnätets verkningsgrad. Enligt Foster 

Wheeler har CFB-pannan en verkningsgrad på ca 90 %. Turbinerna ger en verkningsgrad på 40 % då 

de är den delen av den totala effekten som blir till elektrisk effekt. Vidare är förlusterna i elnätet 

uppskattningsvis på 11 TWh vilket är desamma som 7,5 %. Det ger en verkningsgrad på 92,5 % på 

elnätet. Nedan beskrivs i en modell hur den totala verkningsgraden beräknas i ekvation 2. 

tot panna turbin el        (2) 



 

 

Med dessa indata kan den totala verkningsgraden beräknas. Denna blev slutligen på 34 % som är 

rimligt då Igelstas kraftvärmeverk har en verkningsgrad på 35 %.  

 

4.2. Ekonomiska kalkyler 
För att få en klarare bild av de ekonomiska aspekter och konsekvenserna angående att byta ut O1 

mot en ny biobränsleanläggning samt vindkraft som stödsystem så behövs en ekonomisk 

undersökning göras. De som måste tas hänsyn till angående den nya anläggningen är 

investeringskostnader, återbetalningstid och lönsamhet. De inkomster som anläggningen kommer 

begrunda verksamheten på är elpriset och elcertifikat. En möjlighet finns dock att elpriset kan 

förändras då O1 läggs ner, vilket kan försvåra kalkylen. För att fastställa lönsamheten med den nya 

anläggningen kommer ett antal scenarion tas upp med olika nivåer på elpriset som grund. 

Parametrarna kommer att byggas på Igelsta kraftvärmeverk. Oskarshamn O1s 473 MW skall ersättas 

till 95 %, detta anses tillräckligt då O1 sällan drivs på full effekt idag. Den nya anläggningen kommer 

då ha en elektrisk effekt på 450 MW samt en termisk effekt på 1020 MW. 

För att utvärdera investeringen kommer kapitalvärdesmetoden att användas. Metoden används för 

att omvandla värdet av framtida investeringar till hur mycket dessa är värda idag. Metoden jämför in- 

och utbetalningarna med avseende på deras nuvärde. Begreppet nuvärde används för att visa att på 

att kapital förlorar värde med tiden på grund av ränta. Nuvärdet beräknas från det år som 

investeringen görs. För att beräkna nuvärdet NV behövs ett antal andra parametrar såsom 

grundinvestering G ,utbetalningar U, inbetalningar I, ekonomisk livslängd n, restvärde R, och 

kalkylränta r. De här parametrarna kommer att undersökas vidare i den ekonomiska utredningen och 

analyseras. Om flera investeringar som görs är det den investering som har störst positivt 

kapitalvärde som är den mest lönsamma. Ett positivt kapitalvärde innebär att en investering är 

lönsam och motsatt inte lönsam. Då de antas att de årliga inbetalningarna och utbetalningarna är lika 

stora så kan kapitalvärdet beräknas enligt ekvation 3 nedan. 

 (3) 

Dock kan denna ekvation förenklas till att bli ekvation 4 nedan där istället för räntan så används ett 

tabellvärde givet i läroboken företagsekonomi 100.  

( )NV G I U TabC      (4) 

Enligt läroboken företagsekonomi 100 så värderas kapitalvärdesmetoden som den lämpligaste för att 

utvärdera investeringar. De andra metoderna som går att ta till men som inte är lika lämpliga är 

annuitetsmetoden, payback-metoden och internräntemetoden(skärvad och Ohlson, 2007). Ett 

argument för kapitalvärdesmetoden är att den tar tillhänsyn investeringens alla ekonomiska 

konsekvenser.  

 



 

 

4.2.1. Grundinvestering 

Med grundinvestering menas de utbetalningar som görs i samband med investeringen. 

Grundinvesteringen bestäms vanligtvis med hjälp av offerter. Dock kan detta bli missvisande då en 

del konsekvensinvesteringar uppdagas såsom transportkostnader till anläggningen, försäkringar samt 

installationsåtgärder. 

Med Igelsta kraftvärmeverk som grund fastställs grundinvesteringen till 13,5 miljarder kronor. 

 

4.2.2. Inbetalningar 

Inbetalningarna består i huvudsak av inkomsten av försäljning av el och inkomsten för elcertifikat. De 

totala inbetalningarna fås med hjälp av ekvation 5 nedan. 

  (5) 

Prisutvecklingen på elpriset är svår att förutse då ett antal faktorer påverkar priset såsom en framtida 

avveckling av en kärnkraftsreaktor men även oförutsägbara orsaker så som väder. Prognoser på 

prisutvecklingen blir därför som bäst väldigt grov, en linjär trendutveckling över de senaste årens 

elpris ger en bild av medelprisets utveckling och används därför i brist på bättre alternativ. Detta 

visas nedan i figur 20 med en trendlinje som grundar sig på medelpriset. 

 

Figur 20. Trendlinje för framtida elpris 

Inbetalningarna från el beskrivs med hjälp av ekvation 6 nedan. Där I är totala inbetalningen från 

försäljning av el, i är elpriset och U är mängden producerad el i anläggningen givet MWh. 

   (6) 

Att priset förväntas öka linjärt är osannolikt men är det lämpligaste sättet att skapa en prognos vid 

tillfället. Då fluktuationer skett i elpriset på senare år kommer elpriset som används i detta arbete 

beräknas med hjälp av trendlinjen från figur 20 med ekvation 7 nedan. 

( ) 12,2 240,7Elpris x X     (7) 

angivet i SEK/MWh 



 

 

Där variabeln x är årtal med år 2000 som x=0. 

Utvecklingen av priset på elcertifikat beror på utbud, efterfrågan, världsekonomin, politiska beslut 

och framtidsutsikter. Detta gör det svårt att förutspå hur priserna kommer förändras framöver. 

Därför beräknas ett historiskt medelvärde vilket ger en mycket grov uppskattning för framtiden, 

detta räknas ut genom ekvation 6. Till år 2035 så ska elcertifikaten fasas ut, och priserna de sista åren 

kommer troligen att sjunka succesivt, för vilken ett linjärt avtagande till noll har använts för de sista 

fem åren vilket beräknas enligt ekvation 8 där n är 1 då år 2003. En nybyggd anläggning har rätt till 

elcertifikat i maximalt 15 år, varför hänsyn måste tas till när anläggningen kan stå färdig. 

1n nElcertpris Elcert
Medelvärde

n

 
  (8) 

Nedan visas i figur 21 utvecklingen i pris på elcertifikat från 2003 då de infördes till 2012. 

 

Figur 21. Prisutveckling på elcertifikat, Källa Power väst  

Inkomsten av elcertifikat beror av priset på dessa och hur mycket el som levererats under samma 

period. För att enkelt kunna beskriva inbetalningarna från elcertifikat används en förenklad modell 

som beror av efterfrågan och utbud. Detta visas i ekvation 9 nedan. Där I är totala inbetalningen från 

elcertifikat, i är priset på elcertifikat och U är mängden producerad el i anläggningen givet MWh. 

  (9) 

 

4.2.3 Utbetalningar 

Utbetalningarna är de årliga produktionskostnader som den nya anläggning kommer att ha. 

Produktionskostnaden antas ha samma andel som på Igelsta kraftvärmeverks så därför utgår 

projektet från detta. Trots att Igelsta producerar både värme och el så antas kostnadsfördelningen 

vara densamma för enklare beräkning. Biobränslet som antas förbrännas är skogsflis framställt ur 

GROT från slutavverkning och gallring, klena träd samt stubbar. Värmevärdet för bränslet antas på 

9,5 MJ/k (fukthalt 44 %) och kostnaden 189 kr/MWh vilket var medelvärdet under 2014. I och med 



 

 

detta kan en modell framställas för att beskriva produktionskostnaden. Denna presenteras nedan i 

ekvation 10 nedan. 

  (10) 

Där PK är den årliga produktionskostnaden, P är den totala termiska effekten, h är det totala antalet 

timmar på ett år, BP är bränslepriset och BK kostnadsandelen som produktionskostnaderna har på 

Igelsta. 

 

4.2.4 Övriga inbetalningar och utbetalningar 

Utbetalningar som tillkommer är fastighetskatt, denna är dock svår att uppskatta och lämnas därför 

utanför denna studie. Handel med utsläppsrätter kan, beroende på hur många anläggningen tilldelas, 

antingen behöva köpas in eller kunna säljas. Priserna på utsläppsrätter är dock historiskt låga och 

kostnaden hamnar på konsumenten genom elpriset ändå, varför denna handel har ignorerats och 

antas speglas i elpriset. 

 

4.2.5 Ekonomisk livslängd 

Med den ekonomiska livslängden menas den tid det tar innan investering inte längre är ekonomiskt 

gångbar. Det som skiljer den ekonomiska livslängden från den tekniska livslängden kan vara att 

underhållskostnaderna blir så höga att vidare investeringen inte kommer bli lönsamma. Enligt 

Söderenergis årsredovisning från 2010 så antas den ekonomiska livslängden till 15-30 år. Alltså kan 

en ekonomisk livslängd på 20 år antas vara ett bra värde. 

 

4.2.6 Restvärde 

Då den ekonomiska livslängden tar slut kan de finnas ett restvärde av de som finns kvar av 

anläggningen som kan vara av värde för någon annan part. Detta värde kan både vara positivt och 

negativt beroende på om kostnaden för att riva anläggningen överstiger inkomsten för att sälja 

vidare skrotet. Då denna typ av anläggning inte har skrotats så finns lite underlag för detta värde och 

därför försummas det. 

 

4.2.7 Kalkylränta 

Kalkylränta är det krav som företaget ställer på förräntning. Den används för att jämföra olika in-och 

utbetalningar som beror på en investering. Det finns ingen enkel metod för att bestämma 

kalkylräntan utan man måste ta hänsyn till flera faktorer såsom den ränta som företaget lånar kapital 

till, förräntningen på företagets möjligheter att placera kapital och risken som investeringen medför. 

I en nominell kalkyl beror räntan på inflation, realränta och risk. Allmänt sett kan man utgå från en 

nominell ränta och sedan addera risken. Den nominella räntan är den som ränta som vi har i 

samhället. Man brukar oftast använda sig av räntan på statsobligationer med samma löptid som den 



 

 

önskade investeringen. Till investeringen uppskattar man sedan en risk som adderas till den 

nominella räntan. (Håkan Kullvén , 2014-03-07) 

Enligt energiinspektion så är en lämplig kalkylränta för en elverksamhet på 5,2 % så för att få 

tydligare resultat används en kalkylränta på 6 %. Detta gör att det tabellvärde som ska användas för 

beräkning med kalkylränta blir 11,47 hämtat från bilaga 3. 

 

4.2.8 Lönsamhet 
Lönsamhet är ett mått på hur stor del vinst en investering genererar då man jämför investeringens 

resultat, som består av skillnaden mellan inbetalningar och utbetalningar, med det totala satsade 

kapitalet. Det totala kapitalet är då grundinvestering. Med andra beskriver den här modellen om en 

investering kommer generera vinst och hur effektiv investeringen är. Modellen för att beräkna 

kapital resultat presenteras nedan i ekvation 11. 

. .

.

inbet utbet
Lönsamhet

tot kapital


   (11) 

4.2.9 Inparametrar 
Nedan presenteras de parametrar som används i den ekonomiska kalkylen som sedan kan beräknas 

och nedan presenteras i resultat kapitlet. 

Tabell 10. Parametrar för inmatning 

Grundinvestering (G) 13,5 miljarder kronor 

Termisk effekt 1180 MW 

Bränslepris 189 kr/MWh 

Kostnadsandel 0,765 

Kalkylränta 6 %(tabellvärde 11,47) 

Restvärde 0 

Ekonomisk livslängd 20 år 

I figuren 22 nedan illusteras trendlinjen för spotpriset. Den linjära ekvationen för denna presenteras 

nedan i ekvation (12). Detta gjordes för att bättre kunna ge en prognos för prisutvecklingen för el för 

att få en mer rimlig ekonomisk kalkyl. 

 



 

 

Figur 22, Trendlinje för spotpris, Källa:Energimyndigheten 

12,2 240,7Spotpris x    (12) 

En trendlinje gjordes sedan för elanvändningen för att se om beräkningar om en konstant 

elförsörjning från anläggningen var behövlig. Det gjordes för prognoser gjorda 1970 och 1990. 

Ekvation 13 beskriver förloppet utgående från prognosen gjord 1970 medan ekvation 14 visar för 

1990. Den slutsatsen som kan dras utifrån dessa ekvationer är att elanvändningen är påväg nedåt 

men inte så markant att de skulle påverka elsystemet. 

 

Figur 23, Trendlinje för elanvändningen, Källa: Energimyndigheten 

1970 1,8 84,2Elanv x    (13) 

1990 0,001 143Elanv x    (14) 

För att uppskatta den framtida prisutvecklingen på bränsle så har en linjär trendlinje interpolerats på 

prisutvecklingen. En linjär interpolation är en mycket grov uppskattning men kan ge en fingervisning 

om prisernas utveckling och ökningstakt i ett medellångt perspektiv. Detta visas för skogsflis med 

hjälp av figur 24 och visas i ekvation 15. 

 

Figur 24. Trendlinje för skogsflis, Källa: Energimyndigheten 

6, 2 86,3prisSkogflis x    (15) 

På samma sätt visas trendlinjen modellen av denna i figur 25 och ekvation 16. 



 

 

 

 

Figur 25. Trendlinje för returträ, Källa: Energimyndigheten 

2,7 53,3prisreturträ x    (16) 

 

4.3. Miljöpåverkan 
Miljöpåverkan är svår att uppskatta då det finns många olika parametrar och aspekter att ta hänsyn 

till. De direkta utsläpp som kan kopplas till ett nybyggt kraftverk kommer anses vara likvärdiga de 

som registrerats vid Igelstaverket. Med dessa utsläppsvärden per MWh värme och kraftverkets 

verkningsgrad så kan utsläppen per mängd producerad elektricitet beräknas enligt ekvation 17. 

/

tot

Utsläpp MWh
Utsläpp


   (17) 

Detta multipliceras sedan med den totala produktionen el per år enligt ekvation 18 

/
* /årligt

tot

Utsläpp MWh
Utsläpp MWh år


   (18) 

Tabell 11. Typiska emissioner från anläggningen, Källa Söderenergi 

Ingående parametrar 

Total verkningsgrad 0,34 

Utsläpp Koldioxid (CO2)  10 kg/MWh 

Utsläpp Kväveoxid (NOx) 221 g/MWh 

Utsläpp Svavel (S) 27 g/MWh 

Dessa indata är specifika för den bränslemix som används vid Igelstaverket, och överensstämmer 

därför inte fullständigt. 

Denna modell kommer vara missvisande då den inte tar hänsyn till utsläpp från indirekta källor så 

som transporter av bränsle och framställningskostnader. Därför kommer det även att hämtas 

jämförande siffror från existerande LCA-analyser för biobränslekraftverk som finns publicerade, för 

att få en helhetsbild av de förväntade totala utsläppen och en fingervisning om vad som kan 

förväntas från studiens biobränslekraftverk.  



 

 

 

4.4. Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys utförs för att se vilka marginaler som finns. Då en investering likt denna utgår 

från många antaganden om framtiden som inte går att säkert förutspå så är det viktigt att undersöka 

vilka följder olika modellavvikande scenarion får. Två rimliga avvikningar och två extremfall 

undersöks i respektive fall. 

 

4.4.1 Elpris 
Elprisets utveckling har beräknats med hjälp av en linjär trendlinje, detta ger en mycket grov 

fingervisning varför parametern för prisändring modifieras för att undersöka påverkan på 

prisetutvecklingen. Normalfallet som ges av ekvation XX modifieras genom att påverka den årliga 

prisändringen med +4% och -4% för de två extremfallen och +2% respektive -2% för de övriga två 

fallen enligt ekvation 19. 

100(12,2 ) 240,7procentsatsElpris X      (19) 

4.4.2 Elcertifikat 
Elcertifikatets prisutveckling har varit svår att förutsäga då den beror på många olika faktorer. I 

denna studie så har ett medelvärde använts som riktmärke för framtida priser. De två extremfallen i 

känslighetsanalysen består av den historiska toppnoteringen respektive den historiska 

bottennoteringen för prisnivån. De två rimliga avvikelserna beräknas som en tredjedel av differensen 

mellan medelvärdet och topp- respektive bottennotering för positiva respektive negativa avvikelser 

enligt ekvation 20 respektive ekvation 21 

( )

3
upp

topp medel
Avvikandevärde

medel





  (20) 

(medel )

3
ned

botten
Avvikandevärde


   (21) 

Det linjära avtagandet i slutet av perioden beräknas på nytt från det nya värdet till noll. 

 

4.4.3 Bränslepris 
Priset för bränsle, i detta fall skogsflis, har antagits utvecklats linjärt utefter en historisk trendlinje. 

Det finns stora osäkerheter med den prediktion varför en känslighetsanalys måste göras. Två 

extremfall där ökningstakten i priset ökar med 10% respektive minskar med 10% per år har gjorts, 

därutöver en rimligare förändring av prisökningen satt som en årlig ökning respektive minskning om 

4% enligt ekvation 22 

100(6,2 ) 86.3procentsatsBränslepris x     (22) 

 



 

 

4.4.4 Ekonomisk kalkyl 
Utifrån ovanstående beräkningar av priser så görs alternativa ekonomiska kalkyler enligt samma 

metod som den ordinarie ekonomiska kalkylen men med andra ingående parametrar. 

 

5. Resultat och diskussion 
I det här kapitlet kommer alla resultat från föregående kapitel att presenteras och hur dessa resultat 

varierat på grund av känslighetsanalysen. Dessa kommer kortfattat att diskuteras i hur rimliga de är 

utifrån fakta presenterat i litteraturstudien. 

 

5.1. Verkningsgrad 
Den totala verkningsgrad som är beroende av verkningsgraden för pannorna, turbinen och elnätet 

blev slutligen på 34 %. För de flesta kraftvärmeverk brukar verkningsgraden ligga på 30 % medan 

vissa men enligt Foster Wheeler kan vissa ha en verkningsgrad på 40 %. Detta medför att den 

beräknade totala verkningsgraden på 34 % är rimlig. Den totala elproduktionen blir på 3,94 TWh. 

 

5.2. Känslighetsanalys 
Det finns en lång rad olika alternativ som kan kombineras, vilket innebär att det blir övermäktigt att 

redovisa samtliga. Därav redovisas enbart extremfallen, dvs minimerad bränslekostnad och 

maximerat elpris och elcertifikatspris, respektive maximerad bränslekostnad och minimerat elpris 

och elcertifikatspris. Dessa redovisas i nästa stycke tillsammans med den ekonomiska kalkylen. De 

extremfallen som undersöktes först var elprisutvecklingen. Här undersöktes ifall elpriset skulle öka 

med 4% respektive 2 %, eller – 4% och -2%. Detta visas i figur 26. 

 

 

Figur 26. Illustration av olika extremfall då prisutvecklingen av el varierar. 



 

 

Samma undersökning upprepades för elcertifikatpriset med en viss avvikelse och extremfall. 

Samtidigt togs det de med i beräkningarna att elcertifikat ska börja fasas ut från och med 2030, vilket 

medför att elcertifikat inte anses vara inkomster efter 2035. Detta visas i figur 27. 

 

Figur 27. Illustration av olika typfall av elcertifikatpris samt deras avveckling from 2030 

Till sist upprepades samma undersökning för bränslepriset för skogsflis med fyra olika typfall av 

procentuella förändringar av priset. Detta visas i figur 28. 

 

Figur 28. Illustration av olika tänkbara fall då bränslepriset ökar. 

5.3. Ekonomiska kalkyler 
I den ekonomiska kalkylen återfanns ett antal modeller som behövde beräknas. Dessa beräknades 

antingen med hjälp värden som är återgivna i rapportens metoddel eller med hjälp av ekvationer.  

Tabell 12. Presentation av de resultat som fåtts av modeller. 

Grundinvestering 13,5 miljarder kronor 

Total elproduktion 3,94 TWh 



 

 

Produktionskostnader första året 2,92 miljarder kronor 

Inbetalningar från försäljning av el första året 1,71 miljarder kronor 

Inbetalningar elcertifikat första året 855 miljoner kronor 

Resultat första året -30.8 miljoner kronor 

Produktionskostnader år 2038 4,85 miljarder kronor 

Inbetalningar från försäljning av el år 2038 2,82 miljarder kronor 

Inbetalningar från elcertifikat år 2038 0 kronor 
Resultat år 2038 -177 miljoner kronor 

Kapitalvärde -12,7 miljarder kronor 

Det som kan utläsas från tabell 12 är att investering inte är lönsam och har ett negativt resultat hela 

den ekonomiska livslängden. Investering anses lönsam när kvoten av denna överstiger ett.  

Grundinvestering skulle kunna analyserats bättre om tid funnits för att göra det för detta arbete. Det 

som skulle kunna förändra denna investering är kostnaderna för bränsleförvaring, transportlösningar 

samt markarbeten. Om dessa hade kunnat analyseras vidare hade grundinvesteringen kunnat bli 

lägre då kostnaden för att uppföra ett kraftverk skiljer sig i en storstadsregion och en landsregion. 

Den avgörande faktorn för investeringen är elpriset då intäkterna från elcertifikat är marginellt lika 

stora som inbetalningarna från försäljning av el. Det elpris som använts för att räkna ut resultatet och 

nuvärdet är den trendlinje som gjorts av prisutvecklingen på el. Då denna inte är tillförlitlig skulle 

egentligen en vidare studie i elpriset kanske ge ett positivt resultat. Dock så finns de inte data för 

elpriset för en så överskådlig tid så detta blir de som är mest tillförlitligt. Då elpriset varierar kraftigt 

och inte stiger konstant undersökts olika fall för detta i känslighetsanalysen. Nedan i figur 29 

presenteras en graf över prisutvecklingen av elpriset.  

 

Figur 29. Graf över prisutvecklingen av elpriset. 

För att utföra en känslighetsanalysen används datan från dessa för att beräkna olika fall av 

lönsamhet. Detta visas i figur 30. 



 

 

 

Figur 30. Känslighetsanalys av de olika fallen samt deras påverkan på lönsamheten. 

Då elcertifikatet varierar och kommer avvecklas till 2035 så kommer detta också tas med i samma 

känslighetsanalys. 

Kalkylräntan som bestämts utav Söderenergi är tillförlitlig men en annan jämfört med andra företag 

som Foster Wheeler. Ifall en högre kalkylränta skulle använts skulle investeringen kunna varit 

lönsammare. 

Den ekonomiska livslängden har satts till 20 år medan intervallet för den ekonomiska livslängden på 

ett kraftvärmeverk ligger på mellan 15-30 år. Detta medför att de kan skilja sig i vilken ekonomisk 

livslängd som väljs. Nuvärdet kommer undersökas vidare i tabellen nedan med andra kalkylräntor 

och ekonomiska livslängder där elpriset och bränslepriset förväntas öka linjärt. 

Tabell 13. Presentation av olika tänkbara fall av kalkylränta och ekonomisk livslängd 

Ekonomisk livslängd Ränta 6 %  8 % 10 % 

20 år -12,75 miljard kr -12,6 miljard kr -12,5 miljard kr 

25 år -12,4 miljard kr -12,2 miljard kr -11,9 miljard kr 
30 år -12 miljard kr -11,7 miljard -11,3 miljard kr 

Från tabellen kan de läsas av att ju högre kalkylränta och ekonomisk livslängd desto bättre blir 

nuvärde. I och med detta skulle en vidare studie behöva göras för att säkerställa vilken kalkylränta 

som är lämpligast. Däremot blir kapitalvärdet fortfarande negativt och därför vore en likanande 

undersökning i bränslepris nödvändig där de undersöks vilket bränslepris som är tänkbart för att 

kapitalvärdet ska bli positivt. 

Tabell 14. Illustration över bränsleprisets verkan på kapitalvärdet. 

Ekonomisk livslängd Bränslepris 

20 år 213 kr /MWh 
25 år 224 kr/MWh 

30 år 235 kr/MWh 

 

Nedan i figur 31 illustreras hur kapitalvärdet varierar då bränslepriset och elpriset ökar linjärt. 



 

 

 

Figur 31. Graf över kapitalvärdets påverkan av en ökning av bränsle- och elpris 

 

5.4. Miljöpåverkan 
De beräknade direkta utsläppen med Igelstaverket som referens ges av tabell 15 och tabell 16 

redovisar resultaten från en LCA analys utförd av Vattenfall. Denna inkluderar samtliga utsläpp 

kopplad till elproduktionen och gäller specifikt skogsflis, samt beräknade utsläpp för denna studies 

kraftverk.  

 

 Utsläpp/MWh Utsläpp/år 

Utsläpp Koldioxid (CO2) 29.4 kg 115900 Ton 

Utsläpp Kväveoxid (NOx) 650 g 2561 Ton 
Utsläpp Svavel (S) 79.4 g 313 Ton 

 Tabell 15. Siffror över de beräknade utsläppen från anläggningen 

Tabell 16. Källa: Vattenfall Livscykelanalys 2012 

 Utsläpp/MWh Utsläpp/år 

Utsläpp Koldioxid (CO2) 15 kg 59100 Ton 
Utsläpp Kväveoxid (NOx) 680 g 2679 Ton 

Utsläpp Svavel (S) 28 g 110 Ton 

 

5.5. Jämförande diskussion 
Då både priset på el, elcertifikat och bränsle varierar påverkar de kapitalvärdet. I och med detta blir 

varken inbetalningarna eller utbetalningarna övervägande stora för att markant påverka 

kapitalvärdet. Detta beror huvudsakligen på att själva grundinvesteringen är så stor att endast 



 

 

försäljningen av el inte kan bära upp investeringen. I vanliga kraftvärmeverk kan verksamheten 

överleva på försäljning av el, elcertifikat och fjärrvärme. Då arbetet inte skulle bli så omfattande så 

beaktades inte fjärrvärmen och allt runt denna produkt, så om de hade gjort hade resultatet sett 

annorlunda ut.  

 

Figur 32. Illustreraring av olika typfall av lönsamhet ifall returträ använts som bränsle. 

I figur 32 visas en känslighetsanalys av lönsamheten ifall returträ hade använts som biobränsle 

istället för skogsflis. Det som kan avläsas från grafen är att lönsamheten skulle öka markant mot fallet 

då man använder skogsflis som bränsle. Att komma ihåg är dock att returträ ger upphov till en större 

mängd föroreningar än skogsflis och reningsarbetet som resultat av detta skulle medföra något högre 

kostnader.  

 

6. Slutsatser och vidare studier 
Nedan presenteras slutsatserna utifrån de mål som sattes upp i början av rapporten. 

6.1 Slutsatser och diskussion 
Elanvändningen i Sverige har undersöks, och behovet av elkraft har stabiliserats på en relativt hög 

nivå. I framtiden så finns det inga tecken på att detta skulle minska, tvärtom kan det komma att öka 

ytterligare när populationen stiger och fossilbränsledrivna fordon spås att ersättas av eldrivna 

varianter i allt större utsträckning. 

Resultaten pekar på att det vore möjligt att ersätta OKG O1 med biobränsle, men dock inte lönsamt, 

även om elpriset ökade dramatiskt. Förklaringen till detta är att studien inte har tagit hänsyn till att 

merparten av energin från förbränningen blir värme som det inte kan utvinnas elenergi ifrån då 

verkningsgraden på turbinerna inte överstiger 40 %. Hade detta istället utnyttjas till fjärrvärme så 

hade en anläggning med största sannolikhet kunnat gå med vinst. Ett problem i detta är dock att 

anläggningen även måste producera el under sommaren då nära på ingen fjärrvärme kan säljas och i 

så fall drivas med förlust under sommarhalvåret och vinst endast under vinterhalvåret. Det kan i 

sammanhanget vara värt att påpeka att OKG i dagsläget också släpper ut merparten av sin 

producerade energi som värme utan att ta tillvara på den men ändå kan driva sin verksamhet 

lönsamt. 

Det bränsle som har valts är skogsflis. Detta bränsle är inte det billigaste men det mest miljövänliga 

alternativet. Med detta bränsle så blir utsläppen förhållandevis små men fortfarande större än 



 

 

kärnkraftens, dock så slipper man det problematiska uttjänta radioaktiva bränslet från kärnkraften 

varför det i stort ändå får anses vara miljövänligare. En jämförande lönsamhetskalkyl med det 

billigaste bränslet, returträ, så skulle det gå att få lönsamhet från enbart elproduktion, detta bränsle 

kräver dock ytterligare investeringar i utrustning för att rena rökgasen då returträ ofta innehåller 

miljögifter och skadliga ämnen. Ett sätt för att få lönsamhet med ändå minimera utsläppen hade 

kunnat vara att på vintern sälja fjärrvärme och elkraft producerad på skogsflis men på sommaren 

endast producera el med returträ, eller en lämplig mix av returträ och skogsflis, som bränsle. 

Det antagandet som tagits är att andelen av produktionskostnad inte bör överstiga 76,5 %, i och med 

det så klarar modellen endast av att hantera ett visst värde på bränslekostnader. Om dessa skulle 

blossa upp skulle genast produktionskostnadens andel att överstiga det bestämde och därmed skulle 

själva antagandet att fallera.  

I och med att den planerade anläggningen är teknisk möjlig att ersätta till 95 % reaktorn O1 så har 

problemet lösts. Dock så blir inte anläggningen lönsam vid det elpriser som undersökts och skulle 

behöva ytterligare inkomster. Vidare så har de antagits i denna studie att kostnaden för att uppföra 

den nya anläggningen är proportionerligt densamma som de var att uppföra Igelsta kraftverk. Detta 

antagande är rimligt, dock så kan vissa faktorer skilja sig åt då man uppför en anläggning av denna 

storlek i en landsregion jämfört med en storstadsregion. 

6.2 Vidare studier 
Ett kraftverk av denna storlek skulle förbruka stora mängder bränsle, vilket skulle kunna påverka den 

inhemska marknaden mycket. Prisutvecklingen blir därför mycket svår att förutse och det skulle 

kunna bli aktuellt att importera bränsle från utlandet. Kostnader för transporter och inköp av detta 

samt prisutvecklingen på den internationella marknaden är ett område som skulle behöva mer 

ingående studier. 

Att byta ut OKG O1 kräver anläggning av avsevärd storlek. Dock så är ett rimligare alternativ att 

ersätta produktionen av en energimix av flera olika energislag och utslaget på ett flertal olika 

anläggningar istället för en stor. Att undersöka alla olika alternativ blev en övermäktig uppgift för 

denna rapport, men en bredare och mer omfattande studie hade behövts där man tar i beaktande 

samtliga energislags potential samtidigt. 

 

6.3 Kritik på förfarandet 
Uppgiften har varit svår att avgränsa då många olika aspekter måste tas i beaktande och därför kan 

studien upplevas som spretig. Ett bättre förfarande hade varit att redan från början undersöka 

enbart en aspekt av problemställningen, t.ex. enbart ta hänsyn till ekonomi, energi eller utsläpp. Det 

finns stora osäkerheter i många beräkningar vilket beror på bristande modeller för prisutveckling och 

kostnader, mer tid hade kunnat läggas på att få fram bättre sådana. I samband med studien så 

gjordes ett studiebesök vid OKGs kärnkraftverk, även om detta var givande så borde tiden ha lagts på 

att istället besöka ett biobränslekraftverk vilket nog hade bidragit med mer information relevant för 

rapporten. 

 



 

 

7. Referenser 

7.1 Elektroniska referenser 
Bioenergiportalen(2011), Torv, http://www.bioenergiportalen.se/?p=1504&m=1704&page=torv, 

Hämtad 2014-04-27 

Bioenergiportalen(2012), Användning av bioenergi ökar, http://www.bioenergiportalen.se/?p=6303, 

Hämtad 2015-04-27 

Bioenergiportalen(2012), Biobränslets användning uppdelat i andelar, 

http://www.bioenergiportalen.se/?p=1416 hämtad 2015-04-27 

bioenergiportalen.(2011) Avlutar, http://www.bioenergiportalen.se/?p=1503&m=978. Hämtad 2014-

03-25 

Blekinge offshore AB.(2013) Vindkraftsparken blekinge offshore http://www.blekingeoffshore.se. 

http://www.blekingeoffshore.se/index.php/fragor-svar. Hämtad 2015-02-10 

Elforsk, Rapport nr 09:79 - Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp, Publicerad 2009-07, hämtad 2015-

02-25, tillgänglig på https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/verksamhet/elforsk-rapport-

nr-0979.pdf 

Elmätaren.(2013) Opinion och framtidsutsikter olika förnybara källor, 

[http://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2013/Elm%C3%A4taren_2013-1.pdf. 

hämtad 2015-02-16 

Energikunskap(2011),Biobränsle http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-

arenergi/Energibarare/Fornybar-energi/Biobransle/, Hämtad 2014-04-27 

Energikunskap.(2011) Fakta om vattenkraft,http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-

energi/Energibarare/Fornybarenergi/Vatten/Vattenkraft/. Hämtad 2015-02-10 

Energimarknadsinspektionen(2012), Kalkylränta. 

http://ei.se/Documents/Forhandsreglering_el/Viktiga_dokument/EIPM_2011_7_Kalkylranta_i_elnat

sverksamhet.pdf, hämtad 2015-04-03 

Energimyndigheten(2012) Termisk solel, 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Solkraft/Termisk-solel/. Hämtad 

2015-02-10 

Energimyndigheten(2014), framtidsutsikter och planer kring termisk solel, 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Solkraft/Termisk-solel/,  hämtad 

2015-02-10 

Energimyndigheten(2015) Energiläget i siffror, 

https://www.energimyndigheten.se/Statistik/Overgripande-rapporter/ hämtad 2015-02-10 

Energimyndigheten, Energipolitikens mål, hämtad 2015-03-02, tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Energi--och-

klimatpolitik/Energiindikatorer/Energipolitikens-mal/ 



 

 

Energimyndigheten, Långsiktsprognos 2012, publicerad 2013-03, hämtad 2015-02-15, tillgänglig från 

http://www.energimyndigheten.se/ 

Energimyndigheten, Om elcertifikat & Om elcertifikatsystemet, hämtad 2015-03-15, tillgänglig på 

https://www.energimyndigheten.se 

Energimyndigheten, Solkraft, Publicerad 2014-10-16, Hämtad 2015-03-05, tillgänglig på 

http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Kraftforskning/Solkraft/ 

Energimyndigheten, Utsläppshandel, hämtad 2015-03-15, tillgänglig på 

https://www.energimyndigheten.se 

energimyndigheten. (2013) Vindkraftsstatistik, 

http://www.energimyndigheten.se/Global/Statistik/Rapporter/Vindkraftsstatistik%202012.pdf., 

Hämtad 2015-02-10 

Energimyndigheten.(2011) Biobränsle. Eskilstuna : 

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-

energi/Energibarare/Fornybarenergi/Biobransle/, 2011. Hämtad 2014-04-27 

Energimyndigheten.(2012) Biobränsle vårt största 

energikälla,http://www.bioenergiportalen.se/?p=1416&m=878. Hämtad 2014-03-25 

Energimyndigheten.(2012) Kortsiktsprognos, 

:http://energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Kortsiktsprognos%20v%C3%A5ren%

202012.pdf, 2012. Hämtad 2014-04-27 

Energimyndigheten.(2013) Energipriser och statstik för 

biobränslen,www.energimyndigheten.se%2FGlobal%2FStatistik%2FEnergipriser%2FTidserier-

tradbransle-och-torvpriser-130902.xls, hämtad 2015-04-27 

Energimyndigheten.(2014), Energiläget I siffror, 

https://www.energimyndigheten.se/Global/Ny%20statistik/Energil%C3%A4get/Energil%C3%A4get%

20i%20siffror%202014.xlsx, hämtad 2015-02-25  

Energimyndigheten.)2011) 

Biobränsle,http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-

ochflerbostadshus/Forvalta/Uppvarmning/Biobransle/. Hämtad 2014-03-25 

Environdec,EPD Climate Declaration for electricity from nuclear power, Publicerad 2014-03-27, 

Hämtad 2015-03-04, tillgänglig på 

http://gryphon.environdec.com/data/files/6/9918/CD21_26_Vattenfall_Nuclear_Power_Plants_201

4-03-27.pdf 

EON(2014), Allmänt bioenergi, http://www.eon.se/om-eon/Om-

energi/Energikallor/Bioenergi/?gclid=CjwKEAjwpsGqBRCioKet--

bp_QcSJADCtbsb_Zgx1H0kDxZnWG2fpz95NH7wGlcwOonFgcIDUmNLKhoCjAHw_wcB, Hämtad 2014-

04-27 



 

 

e-on. (2013)Vattenkraft i Sverige,http://www.eon.se/om-eon/Omenergi/Energikallor/Vattenkraft/.  

Hämtad 2015-02-10 

EON. eon. eon.se.(2013) Planerad vindkraft 

,http://www.eonvind.no/no/our_projects/our_projects.html. hämtad 2015-02-10 

e-on.(2013) Allmänt vindkraft, http://www.eon.se/om-

eon/Omenergi/Energikallor/Vindkraft/Nordiskavindkraftsprojekt/. Hämtad 2015-02-10 

Forsking(2012) Fossila bränslen ersätts av solel, 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/termisksolkraftersatterfossilabra

%20nslen.5.1851f813137fe5955c627b.htm hämtad 2015-02-17 

Forskning.se. (2012). Termisk solkraft, 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/termisksolkraftersatterfossilabra 

nslen.5.1851f813137fe5955c627b.html, hämtad 2015-02-10 

Foster Wheeler(2014), Fakta om CFB-pannor, http://www.fwc.com/getmedia/b68d48c3-6d02-4966-

8dd7-06d02a0ed4c7/TP_CFB_14_09.pdf.aspx?ext=.pdf. Hämtad 2015-04-27 

Green, Martin A, (2012) Fakta kring solkraft , 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.2352/full. Hämtad 2015-02-10 

Kärnavfallsfonden, Inbetalningar & Utbetalningar, Publicerad 2015-05-04, hämtad 2015-05-10, 

Tillgänglig på 

http://www.karnavfallsfonden.se/inochutbetalningar/inbetalningar.4.18f59cc7120c5a2856b8000571

4.html 

Länsstyrelsen(2013), Riksintresse vindkraft, 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/Riksintresse_vindbruk_2008.pdf hämtad 2015-02-10 

Länsstyrelsen(2013), Storskaliga vindkraftsanläggningar, 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/Storskaliga_vindkraftsanlaggningar.pdf hämtad 2015-02-10 

Länstyrelsen Jönköping(2010), Kartläggning av vattenkraft i jönköpings län, 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/2010_19.p

df, hämtad 2015-02-10 

Länstyrelsen(2013) Kartering av vindkraft, 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/planfragor/Pages/vindkraft.aspx, Hämtad 2015-02-10 

Nordpoolspot, Elspot Prices, hämtad 2015-04-15, tillgänglig på 

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/SE/Yearly/?view=table 

NyTeknik, Reaktor 1 i Oskarshamn stängs, Publicerad 2014-01-14, hämtad 2015-02-17, tillgänglig på 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3800663.ece 

http://www.eonvind.no/no/our_projects/our_projects.html


 

 

NyTeknik, Åsa Romson: ”Stryp tillgången på utsläppsrätter”, Publicerad 2015-03-04, hämtad 

2015-03-15, tillgänglig på http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3889378.ece 

Offshore Center Denmark. (2013) Havsvindkraftsparker 

http://www.offshorecenter.dk/offshorewindfarms.asp. Hämtad 2015-02-10 

OKG, Bad, fiske och vattenaktiviteter i Hamnefjärden, Publicerad 2014-04-15, hämtad 2015-02-15, 

tillgänglig på http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Kontakt/ 

OKG, Ekonomi, Publicerad 2014-02-04, Hämtad 2015-02-16, tillgänglig på http://www.okg.se/sv/Om-

OKG/Ekonomi/ 

OKG, Försäkringar & Skatter, Publicerad 2013-02-10, hämtad 2015-02-15, tillgänglig på  

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Ekonomi/Forsakringar--skatter/ 

OKG, Livscykelanalys, Publicerad 2014-01-16, Hämtad 2015-03-02, tillgänglig på 

http://www.okg.se/sv/Miljo/Miljopaverkan/Livscykelanalys/ 

OKG, Miljö och klimatpåverkan från kärnkraft, Publicerad 2010-01-12, Hämtad 2015- 03-04, 

tillgänglig på http://www.okg.se/Documents/Miljo/LCA_f%C3%B6rdjupning.pdf?epslanguage=sv 

OKG, Miljöåtgärder, Publicerad 2014-10-14, hämtad 2015-02-25, tillgänglig på 

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Utveckling/Modernisering-O2/Miljoatgarder/ 

OKG, Oskarshamn 1, Publicerad 2013-04-22, Hämtad 2015-02-15, tillgänglig på  

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Anlaggningar/Oskarshamn-1/ 

OKG, Oskarshamn 2, Publicerad 2013-04-22, Hämtad 2015-02-15, tillgänglig på 

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Anlaggningar/Oskarshamn-2/ 

OKG, Oskarshamn 3, Publicerad 2013-04-22, Hämtad 2015-02-15, tillgänglig på 

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Anlaggningar/Oskarshamn-3/ 

OKG, Projekt Plex – Plant Life Extension, Publicerad 2014-04-4, Hämtad 2015-02-15, tillgänglig på  

http://www.okg.se/sv/Om-OKG/Utveckling/Modernisering-O2/ 

OKG, Så gör vi el, Publicerad 2013-11-20, hämtad 2015-02-15, tillgänglig på 

http://www.okg.se/sv/Karnkraft/Sa-gor-vi-el/ 

OKG, Årsberättelse 2010,hämtad 2015-02-17, tillgänglig på 

http://www.okg.se/Documents/Om_OKG/Publikationer/%C3%85rsredovisningar/OKG_%C3%A5rsre

dov_2010.pdf 

OKG, Årsberättelse 2011,hämtad 2015-02-17, tillgänglig på 

http://www.okg.se/Documents/Om_OKG/Publikationer/%C3%85rsredovisningar/OKG_%C3%A5rsre

dov_2011.pdf 

OKG, Årsberättelse 2012,hämtad 2015-02-17, tillgänglig på 

http://www.okg.se/Documents/Om_OKG/Publikationer/%C3%85rsredovisningar/OKG_%C3%A5rsre

dov_2012.pdf 



 

 

OKG, Årsberättelse 2013,hämtad 2015-02-17, tillgänglig på  

http://www.okg.se/Documents/Om_OKG/Publikationer/%C3%85rsredovisningar/OKG_%C3%A5rsre

dov_2013.pdf 

OKG, Årsredovisning för OKG AB, Publicerad 2014, Hämtad 2015-02-16 , tillgänglig på 

http://okg.se/Documents/Om_OKG/Publikationer/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsbokslut_2013.

pdf 

Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:163, En sammanhållen klimat- och energipolitik, 

hämtad 2015-02-25, http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/27/85/65e0c6f1.pdf 

Regeringen. (2010 Regerings mål för förnybara energikällor, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/90/23/968a6b5e.pdf.hämtad 2015-02-10 

Skogsindustrierna(2013), Tillgång och efterfrågan skogsbränsle, 

http://www.skogsindustrierna.org/om-skogsindustrierna/publikationer/skrifter/energi/en-

uppdatering-av-kunskapslaget-betraffande-tillgang-och-efterfragan-pa-biobransle, hämtad 2014-04-

27 

Solelprogrammet(2013), Möjligheterna för solkraft i Sverige, 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/, hämtad 2015-02-10 

Solelprogrammet. (2013), Energiberäkningar solel, 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/. Hämtad 2015-02-16 

SolEl-programmet. http://www.solelprogrammet.se. [Online] [Citat: den 21 04 2013.] 

http://www.solelprogrammet.se/projekteringsverktyg/energiberakningar/. 

Ssolar(2010) Fakta om solenergi, 

http://www.ssolar.com/Solenergi2010/EnergifaktaDEL1brSolenFramtidensbasenergi/Solinstr%C3%A

5lning/tabid/608/Default.aspx  hämtad 2015-02-10 

Ssolar. (2013) fakta kring solkraft , 

http://www.ssolar.com/Solenergi2010/EnergifaktaDEL1brSolenFramtidensbasenergi/Solinstr%C3%A 

5lning/tabid/608/Default.aspx. Hämtad 2015-02-16 

Strålsäkerhetsmyndigheten, Frågor och Svar om strålning, Publicerad 2011-04-13, hämtad 2015-03-

04, tillgänglig på https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt---

Bilagor/Fragor-och-svar-om-stralning/ 

Svebio(2011). Allt mer biobränsle i småhusen.http://www.svebio.se/svebionytt/allt-mer-biobransle-i-

smahusen-och-nu-samlas-pelletsbranschen. Hämtad 2014-04-27 

Svebio. (2014) Biokraftkartan, 2015.]https://www.svebio.se/publikationer/biokraftkartan-2014. 

Hämtad 2014-04-27 

Svebio.(2003) Bioenergi http://svebio.agriprim.com/attachments/33/98.pdf. Hämtad 2014-03-25 

Svensk energi(2015), Fakta kraftvärmeverk 

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elproduktion/Kraftvarme/, hämtad 2015-04-27 



 

 

Svensk Energi, Diagram och tabeller elmarknadspriser i Sverige och Europa, Publicerad 2015-05-10, 

hämtad 2015-05-12, tillgänglig på http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/Diagram-och-

tabeller-elmarknadspriser-i-Sverige-och-Europa.pdf 

Svensk Energi, El i framtiden, hämtad 2015-02-15, 

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elanvandning/El-i-framtiden/ 

Svensk Energi, Elåret & Verksamheten 2013, Publicerad 2014-05, hämtad 2015-02-25, tillgänglig som 

pdf på 

http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/El%C3%A5ret/Sv%20Energi_el%C3%A5ret2013_versJU

NI2014.pdf 

Svensk Energi, Handel med utsläppsrätter, hämtad 2015-03-15, tillgänglig på 

http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elpriser-och-skatter/Handel-med-utslappsratter/ 

Svensk Energi, Skatter och avgifter på produktion, Publicerad 2014-10-08, hämtad 2015-04-05, 

tillgänglig på http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Elpriser-och-skatter/Skatter-och-avgifter-pa-

produktion/ 

Svensk energi. (2011)Om vattenkraft http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/. Hämtad 

2015-02-10 

Svensk energi.(2013), Vattenkraft i Sverigehttp://www.svenskenergi.se/sv/Om-

el/Vattenkraft/Vattenkraftverk-i-Sverige/. Hämtad 2015-02-10 

Svensk Kärnbränslehantering, Finansiering, Publicerad 2015-02-11, 2015-03-13, tillgänglig på 

http://www.skb.se/Templates/Standard____15476.aspx 

Svensk solenergi(2013) Drift av solenergianläggningar. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/Solel/drift-och-underhall-av-solcellsanlaeggningar hämtad 2015-02-10 

Svensk solenergi(2013) Solcellens funktion. http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/Solel/solcellens-funktion hämtad 2015-02-17 

Svensk solenergi. (2012)Installerad solcellskapacitet, 

http://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2013/installerad-solcellskapacitet-2012. Hämtad 

2015-02-10 

Svensk solenergi. (2013) Drift av solcellsanläggningar,  http://www.svensksolenergi.se/fakta-om-

solenergi/Solel/drift-och-underhall-avsolcellsanlaeggningar. Hämtad 2015-02-10 

Svensk vindenergi. (2013), Vindkraftsstatistik, http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-

content/uploads/2013/02/Statistik-vindkraft- 20130214.pdf. hämtad 2015-02-10 

Svensk Vindenergi.(2013) Fakta vindkraft, http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-

content/uploads/2013/03/P%C3%A5-v%C3%A4g-mot-ettf%C3%B6rnybart-elsystem-

m%C3%B6jligh...2.pdf. Hämtad 2015-02-10 



 

 

Svensk vindenergi.(2013) Vindkraftsbranschen, 

http://www.vindkraftsbranschen.se/wpcontent/uploads/2013/03/Vind_2_2013.pdf. Hämtad 2015-

02-10 

Svenska kraftnät(2011), Fakta om elnätethttp://www.svk.se/PageFiles/54966/20130313-Integrering-

av-vindkraft.pdf, hämtad 2015-02-10 

Sveriges Radio, "Utsläppsrätterna är för billiga", Publicerad 2015-03-04, hämtad 2015-03-15, 

tillgänglig på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6108460 

Sveriges Riksdag, Lag (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från 

kärnteknisk verksamhet, Publicerad 2006-06-08, hämtad 2015-04-17, Tillgänglig på 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006647-om-

finansiella-_sfs-2006-647/?bet=2006:647 

Sveriges Television, Oskarshamn 1 - Sveriges allra sämsta reaktor, publicerad 2014-10-14, hämtad 

2015-02-17, tillgänglig på http://www.svt.se/nyheter/ekonomi/oskarshamn-1-sveriges-allra-samsta-

reaktor 

Sydkraft, Livscykelanalys - Miljöpåverkan från Sydkraftselproduktion 1999,Publicerad 2000-07, 

Hämtad 2015-03-04, tillgänglig på http://www.barsebackkraft.se/files/livscykelanalys_sydkraft.pdf  

Söderenergi(2014), Data kring Igelsta kraftvärmeverk, http://www.vok.nu/wp-

content/uploads/2014/11/Drifterfarenheter-fr%C3%A5n-Igelsta-kraftv%C3%A4rmeverk.pdf, Hämtad 

2015-04-27 

Taggen vindkraft(2012) http://www.taggenvindpark.se/2-1.aspx. Hämtad 2015-02-10 

Tekniska Museet, Solenergi, Publicerad  2014-03-12, hämtad 2015-02-17, tillgänglig på 

http://www.tekniskamuseet.se/1/651.html  

Uppsala Engineering Partner, Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska 

elmarknaden på kort och lång sikt, Harald Klomp, Publicerad 2014-05-05, hämtad 2015-03-02, 

tillgänglig på http://uep.se/ 

US department of technology(2014), Fakta om CFB pannor, http://energy.gov/fe/science-

innovation/clean-coal-research/advanced-combustion-technologies/fluidized-bed-technology , 

hämtad 2015-05-05 

Vattenfall(2013), Så fungerar vattenkraft,http://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-

varmeproduktion/vattenkraft/sa-fungerar-vattenkraft/, Hämtad 2015-02-10 

Vattenfall(2014),Vattenkraft, http://www.vattenfall.se. [Online] den 26 03 2013. [Citat: den 27 03 

2013.] http://www.vattenfall.se/sv/vattenkraft_66667.htm. Hämtad 2015-02-10 

Vindbrukskollen.(2013), Kartläggning planerade och existerande vindkraftverk, 

http://www.vindlov.se/sv/Vindbrukskollen/. Hämtad 2015-02-10 



 

 

Vindkraftsbranschen(2015) Framtidutsikter vindkraft, 

http://www.vindkraftsbranschen.se/start/vindkraft/fragor-och-svar-om-vindkraft/, hämtad 2015-02-

10 

Vindlov.se, Lagar, förordningar & föreskrifter, hämtad 2015-05-02, tillgänglig på 

http://www.vindlov.se/sv/Lagar--regler/Lagar-forordningar--foreskrifter/ 

Värmeforskning(2011), Teknisk bakgrund CFB och BFB pannor 

,http://www.varmeforsk.se/files/seminarier/praktisk_forbranning/Jan_Olofsson_Mesto_Power.pdf  

hämtad 2015-05-05 

Västra götalandsregionen(2015), Elcertifikat. http://www.powervast.se/sv/Ovriga-sidor/Power-

Vast/Power-Vast/Om-vindkraft/Ekonomi/Elcertifikat/, Hämtad 2015-04-20 

 

7.2 Litterära källor 
Blomqvist, Hans och et al. Elkraft handboken - Elkraftsystem 1. Stockholm : Liber AB, 2003. 

Fryk, Hans. Energi från skogen. Uppsala : Åke Clason, SLU, 1999 

Sidén, Göran. Förnybar energi. Lund : Studentlitteratur AB, 2009 

skärvad och Ohlson, Företagsekonomi  100 fakta. Liber 2013   

Wizelius, Tore. Vindkraft i teori och praktik. Lund : Studentlitteratur, 2007.  

Yunus A. Cengel; Afshin J. Ghajar; Heat and Mass Transfer, Fundamentals and applications; Fourth 

Edition; Mc Graw Hill companies 

7.3 Muntliga källor 
Annika Carlsson, OKG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bilagor 

Bilaga 1 
Matlabprogram för lönsamhetsberäkning. Samma program användes också för 

känslighetsberäkningar och olika plottar genom att justera paramaterar. 

clear all 

close all 

x=1:24; 

G=13.5*10^9; 

effekttermisk=1180; 

effektel=450; 

branslepris=2.7*x+94; 

bransleprisextremupp=(2.7*x).^1.1+94 

bransleprisextremner=(2.7*x).^0.9+94 

kostnadsandel=0.765; 

kalkylranta=11.47; 

h=24*365; 

effektelh=effektel*h 

produ=(effekttermisk*h*branslepris)/kostnadsandel 

produupp=(effekttermisk*h*bransleprisextremupp)/kostnadsandel 

produner=(effekttermisk*h*bransleprisextremner)/kostnadsandel 

elpris=(12.2*x)+423 



 

 

elprisextremeupp=(12.2*x).^1.05+423; 

elprisextremener=(12.2*x).^0.95+423; 

X=[1:21] 

i=0; 

j=max(X); 

while i<(j-5) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcert(i)=217; 

end 

while i<(j) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcert(i)=217-(217/5)*(X(i)-16); 

end 

i=0; 

j=max(X); 

while i<(j-5) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcertextremeupp(i)=311; 

end 

while i<(j) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcertextremeupp(i)=311-(311/5)*(X(i)-16); 

end 

i=0; 

j=max(X); 



 

 

while i<(j-5) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcertextremener(i)=148; 

end 

while i<(j) 

i=i+1; 

year(i)=2014+i; 

elcertextremener(i)=148-(148/5)*(X(i)-16); 

end 

ELcert=elcert; 

ELcertupp=elcertextremeupp; 

ELcertner=elcertextremener; 

ELcert(numel(elpris)) = 0; 

ELcertupp(numel(elpris)) = 0; 

ELcertner(numel(elpris)) = 0; 

icert=ELcert*(effektel*h) 

icertupp=ELcertupp*(effektel*h) 

icertner=ELcertner*(effektel*h) 

inbetalning=(elpris*effektelh)+icert 

inbetalningner=(elprisextremener*effektelh)+icertner 

inbetalningupp=(elprisextremeupp*effektelh)+icertupp 

n=20; 

Lonsamhet=(inbetalning-produ)/G; 

Lonsamhetupp=(inbetalningupp-produner)/G; 

Lonsamhetner=(inbetalningner-produupp)/G; 

resu=(inbetalning-produ)*((1-((1+kalkylranta)^-n))/kalkylranta) 

resuupp=(inbetalningupp-produner)*((1-((1+kalkylranta)^-

n))/kalkylranta) 



 

 

resuner=(inbetalningner-produupp)*((1-((1+kalkylranta)^-

n))/kalkylranta); 

I=1 

while I<4 

year(I+21)=2035+I; 

I=I+1; 

end 

plot(year,Lonsamhet,'ko-') 

hold on 

plot(year,Lonsamhetupp,'b^-') 

plot(year,Lonsamhetner,'rv-') 

nuvarde=resu-G 

xlabel('Lönsamhet','Fontsize',16) 

legend('Normalfall','Maximerad','Minimerad') 

grid on 

title('Lönsamhet - Returträ','Fontsize',18) 

figure; 

plot(year,resu) 

hold on 

plot(year,resuupp,'b-') 

plot(year,resuner,'r-') 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2- Trendlinjen för övriga biobränslen 
 



 

 

 

Figur 33. Trendlinje för trädbränsle 

 

 

 

Figur 34. Trendlinje för biprodukter 

 

Figur 35. Trendlinje för stycketorv 



 

 

 

Figur 36. Trendlinje för frästorv 

Samtliga kommer från energimyndighetens statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Tabell för investeringskalkyl 
 



 

 

   

Tabell 17. Tabell med numsummefaktorer för investeringskalkyl 
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