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ORDLISTA
Alfavärde – Relationen mellan el- och värmeproduktion i
ett kraftvärmeverk, räknat som elproduktionen genom
värmeproduktionen.

Reglerbar kraft – Elproduktionstekniker som kan anpassas,
både öka och minska, efter rådande elbehov, till exempel
vattenkraft och kraftvärme.

Dellast – Anläggningen ligger på en lägre produktionsnivå
än vad den installerade effekten tillåter.

Reglerkraftmarknad – En marknad med bud för upprespektive nedreglering av kraft som används av Svenska
kraftnät under ”drifttimmen” för att upprätthålla balans
och hantera flöden och flaskhalsar i stamnätet.

Effektbalans – För att upprätthålla en stabil frekvens
på 50 Hz måste det vara balans mellan produktion
och användning. Vid en obalans kommer frekvensen i
systemet att öka eller minska.
Elverkningsgrad – Den verkningsgrad ett kraftverk har för
att producera elektrisk energi från den energimängd
som används för driften. Oftast är det den andel av den
tillförda energin till kraftverket, som kan nyttiggöras
i form av elenergi i ett nät utanför kraftverket. Med
bruttoverkningsgrad avses hur mycket elenergi
generatorn ger (varav en del förbrukas av kraftverket
självt) och med nettoverkningsgrad menas den utanför
kraftverket nyttiggjorda energin, i förhållande till tillförd
energi.
Fluidiserad bädd – En förbränningsprocess där bränslet i
form av partiklar blandas med sand och sätts i rörelse
genom en kraftig luftström underifrån. Det finns
två huvudtyper, bubblande respektive cirkulerande.
Tekniken skapar en mycket effektiv förbränning med hög
verkningsgrad.
Frekvens – Det nordiska kraftsystemet har en
växelspänningsfrekvens på 50 Hz. Frekvensen anger
antalet perioder per sekund. Det finns en bestämd
relation mellan en generators varvtal och den frekvens
som genereras.
Gaskombianläggning – En anläggning där en gasturbin
kombineras med en avgaspanna och en ångturbin.
Generator – I en generator omvandlas rörelseenergi till
elektrisk energi genom att en kopparspole roterar i ett
magnetiskt fält.
Icke planerbar kraft – Elproduktionstekniker som inte kan
planeras utan vars maximalt möjliga produktion styrs
av rådande väderförhållanden, till exempel vindkraft
och solkraft. Brukar även kallas ”väderberoende” kraft,
”volatil” eller ”intermittent” kraft.
Open cycle – Den enklaste formen av gasturbin, där
förbränningsgaser expanderar genom en turbin, som
driver en generator.
Planerbar kraft – Elproduktionstekniker vars produktion
kan planeras oberoende av väderförutsättningar, till
exempel kärnkraft, gasturbiner, kraftvärme, vattenkraft.
Primärreglering – Reserver (vattenkraft) som aktiveras
automatiskt baserat på avvikelse från frekvensen 50,0
Hz. De aktiveras mellan 49,9–50,1 Hz samt mellan 49,5
och 49,9 Hz.

Reglerresurs – Med reglerresurs avses produktion eller
användning som kan justeras under drift i syfte att uppnå
balans mellan produktion och förbrukning.
Reserv, reservkraft, kraftreserv – Med reserv avses en
samling reglerresurser som har som syfte att säkerställa
elbalansen i nätet och i förlängningen driftsäkerheten och
kvaliteten i elleveranserna.
Svängmassa – Alla roterande maskiner, såväl generatorer
som motorer, som är direktkopplade till det synkrona
systemet bidrar med svängmassa. Om en obalans
uppstår mellan produktion och konsumtion gör denna
rotationsenergi att en frekvensändring går långsammare.
Även vindkraftverk har svängmassa, men det krävs
speciell styrteknik för att den ska komma systemet
tillgodo, så kallad ”syntetisk svängmassa”.
Totalverkningsgrad – En del kraftverk producerar
både värmeenergi i form av ånga eller hetvatten
till förbrukare, samtidigt som elenergi produceras.
Totalverkningsgraden blir då hur stor andel av den
tillförda energin som kan nyttiggöras i form av
värmeenergi och elenergi, strax utanför kraftverket.
Turbin – I en turbin omvandlas rörelseenergi i en vätska
eller gas till mekaniskt arbete i form av en roterande
turbinaxel.
Utnyttjningstid – En teoretisk beräkning av det antal
timmar som en anläggning skulle behöva gå med full
effekt för att skapa samma energimängd som kraftverket
faktiskt gör, men med varierande last det vill säga total
elproduktion genom installerad effekt. Benämns även
”ekvivalenta fullasttimmar” eller ”varaktighet”.
Värmeunderlag – För elproduktion i ett kraftvärmeverk
krävs en avsättning för den bordkylda värmeenergin,
vanligen via i ett fjärrvärmesystem eller i en industriell
process.
Ångbildningsvärme – Den energimängd som åtgår för att
en vätska vid ett visst tryck och vid korresponderande
kokningstemperatur, ska övergå från vätska till ånga.
Samma energi kan återvinnas om ångan kondenseras till
vätska, men kalls då kondensationsvärme.

1. Sammanfattning
Det sker en strukturförändring på elmarknaderna i
hela Europa, där stora centralt placerade kraftverk
ersätts med mindre och mer utspridda anläggningar.
I Sverige är trenden tydligast genom den snabba utvecklingen av vindkraftsproduktion, samtidigt som
kärnkraften får en försämrad lönsamhet.
Den stora utmaningen på elmarknaden i Sverige
framöver är att hantera en allt större andel variabel och icke planerbar kraftproduktion, samtidigt
som flera kärnkraftsreaktorer kommer att stängas
de närmaste 5–10 åren. Frågan är inte om vi kommer kunna producera tillräckligt med elenergi, utan
om elen finns tillgänglig när vi behöver den. Det vill
säga, kommer vi att kunna producera tillräckligt med
effekt? Under flera år i följd har vi dessutom haft fallande elpriser vilket försvårar för investeringar i ny
kraftproduktion.
Denna studie utgör ett underlag till Produktionsgruppens arbete inom Vägval el. Syftet med studien
är att belysa olika kraftslags tekniska egenskaper
och hur de kan bidra till en optimal funktion för hela
elsystemet. I studien diskuteras även förutsättningar
för investeringar i olika kraftslag översiktligt.
En av de viktigaste egenskaper som skiljer de olika
kraftslagen åt är om elproduktion kan planeras, eller
om elen endast kan produceras under vissa väder
förhållanden. Det i sin tur avgör om kraftslaget kan
leverera eleffekt när det behövs. En annan viktig aspekt
är om kraftslaget kan gå med en variabel produktion
och därmed användas som reglerkraft.
Vattenkraften är elsystemets viktigaste tillgång.
Den bidrar både med närmare hälften av Sveriges
basproduktion och är samtidigt den viktigaste reglerresursen. Vattenkraften har både ett stort energi- och
effektvärde.
Produktionen av vindkraftsel har mer än tio
dubblats det senaste decenniet, och svarar för närmare en tiondel av elproduktionen. Den levererar allt
mer energi, men har ett begränsat effektvärde.
Kraftvärmeverk som innebär en samtidig produktion av el och värme, finns i flera typer av utföranden,
och svarar också ungefär för en tiondel av elproduktionen. För kraftvärmeproduktion i fjärrvärme
system används biobränslen, avfall och naturgas.
Idag styrs elproduktionen främst av värmeb ehovet.
Fördelen med det är att anläggningarna producerar
som mest när elbehovet är som störst. Kraftvärmeverken kan kompletteras med alternativa kylmöjligheter för att kunna producera el oberoende av fjärr-

värmeunderlaget. Det förlänger driftstiderna över året
och möjliggör en större elproduktion. Kraftvärmeverk är också flexibla och har ett högt effektvärde.
Även solkraften ökar, genom fallande priser på sol
elmoduler och ett ökat intresse från privatp ersoner
och andra typer av fastighetsägare att kunna producera sin egen el. Solkraften har den fördelen att den
producerar som mest dagtid, när elbehovet är som
störst. Den ges dock inget effektvärde eftersom produktionen är begränsad vintertid när effekttopparna
brukar vara som högst.
Kärnkraften har idag en lika stor andel av elproduktionen som vattenkraften, men kommer successivt att tas ur drift fram till 2045. Kärnkraften anses
ha ett högt effektvärde då den är planerbar. Den
lämpar sig dock sämre för variabel drift och bör inte
användas som reglerkraft. Ett sätt att klara av effekt
toppar är att installera gasturbiner. De är snabb
startade och lämpar sig mycket bra som reglerkraft.
De främsta hindret för investeringar i ny kraftproduktion är idag det låga elpriset, men det finns
även andra hinder. Möjligheten att få miljötillstånd
är ett hinder för ny vattenkraft. Vindkraften har
vuxit på senare år, men förutom låga el- och el
certifikatspriser finns det trösklar i form av nät- och
anslutningsavgifter. Begränsande för investeringar
i solkraft är osäkerheter om framtida skatteregler
och investeringsstöd. Investeringar i kraftvärmeverk
styrs främst av förväntat elpris. Investeringar i ny
kärnkraft begränsas av att det är förknippat med en
stora affärsmässiga risker, givet osäkerheter om utvecklingen på elmarknaden.
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2. Inledning
Syftet med den här studien är att beskriva hur olika elproduktionsmetoder fungerar,
och kompletterar varandra i ett optimalt fungerade kraftsystem.
Studien är en underlagsrapport inom Vägval el, och målgruppen för studien är
i första hand projektet, men i förlängningen också Energikommissionen. Den vänder
sig också till alla som vill veta mer om hur el produceras.
Studien är skriven av Karin Byman, IVA och följande personer, som även ingår
i Produktionsgruppen, har lämnat synpunkter:
Andreas Regnell, Vattenfall
Bengt Göran Dahlman, BG -Konsult
Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme
Göran Hult, Fortum
Hans Carlsson, Siemens
Helena Wänlund, Svensk Energi
Inge Pierre, Svensk Energi
Joakim Remelin, E.ON.
Johan Paradis, Paradisenergy
Johanna Lakso, Energimyndigheten
Knut Omholt, Södra
Lars Joelsson, Vattenfall
Lars Gustafsson, Swedegas
Lars Strömberg, Chalmers
Lars-Gunnar Larsson, SIP-konsult
Lennart Söder, KTH
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3. Elproduktionen i Sverige
Det svenska kraftsystemet är en integrerad del av det
nordiska, och det sker ett kontinuerligt elutbyte mellan länderna. Kraftsystemen ser olika ut och kompletterar därför varandra. Det sker även ett kraftutbyte
med närliggande länder på kontinenten.
Vid våtår ersätter vattenkraften i Norge och Sverige
kondenskraft i Danmark, Polen, Tyskland, Neder
länderna och Finland. Vid torrår går flödena åt mot-

satt håll. Under dygnet finns en kontinuerlig elhandel
mellan de nordiska länderna och kontinenten. Det
sker genom en samordnad europeisk elmarknad och
en fysisk överföringskapacitet med kablar. Denna
kapacitet förväntas öka.
Kärnkraft och vattenkraft står för drygt 80 procent av elproduktionen inom landet medan kraftvärme och vindkraft vardera står för knappt 10 procent.

Tabell 1: Installerad effekt i olika kraftslag 2013 och 2014, MW. Källa: Svensk Energi, Elåret 2014.
2013-12-31
MW

2014-12-31
MW

Vattenkraft

16 150

16 155

Vindkraft

4 470

5 420

Kärnkraft

9 531

9 528

Solkraft
Övrig värmekraft

43

79

8 079

8 367

Kraftvärme, industri

1 375

1 375

Kraftvärme, fjärrvärme

3 631

3 681

Kondenskraft

1 498

1 748

Gasturbiner m.m.

1 575

1 563

38 273

39 549

Totalt

Figur 1: Elproduktionen i Sverige fördelad på olika kraftslag 1970–2014, TWh. Källa: Energimyndigheten, Energiläget i siffror 2015.
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Vattenkraften har dessutom en viktig funktion som
reglerkraft. Kraftslagen har olika karaktär och fungerar därför bäst i kombination med varandra. Total
kapacitet och fördelningen mellan olika kraftslag
påverkar systemets stabilitet och leveranssäkerhet.
Elpriset sätts på marknadsplatsen Nordpool, men
påverkas av en europeisk marknad vilket gör att omvärldens produktionsportfölj har en stor inverkan på
det svenska elpriset.

Här ges några nyckeltal för elmarknaden och i de
följande kapitlen beskrivs de olika kraftslagens funktion och karaktäristik närmare.
I diagrammet nedan visas hur installerad effekt i
olika kraftslag har sett ut mellan 1996 och 2014.
Den mest tydliga förändringen är utbyggnaden av
vindkraft som har ökat från cirka 500 MW till 5 500
MW de senaste 10 åren. Även kraftvärmen har ökat
något.

Tabell 2: Sveriges elproduktion och elanvändning 2013 och 2014, TWh. Källa: Svensk Energi, Elåret 2014.
2013

2014

TWh

(%)

TWh

(%)

Vattenkraft

61,0

(41 %)

64,2

(42 %)

Vindkraft

9,9

(7 %)

11,5

(8 %)

Kärnkraft

63,6

(43 %)

62,2

(41 %)

..

0,08*)

(0,06 %)

Solkraft
Övrig värmekraft

14,8

(10 %)

13,3

(9 %)

Kraftvärme, industri

5,6

(4 %)

5,9

(4 %)

Kraftvärme, fjärrvärme

8,5

(6 %)

6,9

(5 %)

Kondenskraft

0,6

..

0,5

..

0,01

..

0,01

..

Totalt

Gasturbiner m.m.

149,2

(100 %)

151,2

(100 %)

Elanvändning inom landet

139,2

135,6

Nätförluster

10,0

10,2

Import

15,1

16,9

Export

-25,1

-32,5

Nettoutbyte import-export

-10,0

-15,6

*) (IEA 2014)

Figur 2: Installerad effekt i olika kraftslag 1996–2014, MW. Källa: Energimyndigheten.
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4. Flödande energikällor
I det följande behandlas elproduktionsmetoder som
drivs av flöden i naturen såsom sol, vatten och vind,
och vars produktion i stor utsträckning påverkas av
väderförhållanden. En flödande energikälla som skiljer sig från de andra är geotermisk energi, som härrör
från jordens inre.

VAD ÄR EN GENERATOR?
En av de mest centrala komponenterna vid elproduktion
är generatorn. I generatorn omvandlas rörelseenergi till
elektrisk energi. I det enklaste fallet sker det genom att
en kopparledning på en spole roterar i ett magnetiskt fält.
Grundprincipen är densamma i alla typer av generatorer.

Vattenkraft

Generatorerna har olika utföranden beroende på tillämpning.
Generatorns rotor fås att rotera med hjälp av en turbin. I
större kraftverk används generatorer som arbetar synkront
med nätets frekvens. För vindkraftverk som är nätanslutna
används olika tekniker: direktdrivna asynkronmaskiner eller
olika typer av kraftelektronikbaserade omriktare mellan
generatorn och elnätet. Synkronmaskiner och kraftelektronik
kan användas för att styra spänningen i elnätet.

I ett vattenkraftverk utnyttjas vattnets lägesenergi.
Där så är möjligt, däms tillrinnande vatten upp i ett
magasin, dels för att kunna lagra energin, men också
för att kunna utnyttja fallhöjden över en längre del av
vattendraget. Vattnet leds via en tilloppsledning till
turbinen. Elproduktionen styrs av mängden vatten
(flödet), fallhöjden och kraftverkets verkningsgrad.
Moderna vattenkraftsturbiner har en verkningsgrad
på 92–96 procent (Elforsk 2014).
Vattenkraftverk är anpassade efter de lokala förhållanden som råder i respektive vattendrag, vilket gör
att de är unika vad avser teknik, storlek och drift. Det
finns cirka 2000 vattenkraftverk i Sverige. De flesta är
små, på bara några 10-tal eller 100-tal kW. Störst är

Harsprånget i Luleå älv, på 940 MW, med en produktion på cirka 2,2 TWh per år.
Vattenkraftproduktionen varierar med nederbörden.
Normalårsproduktionen i Sverige är 65,5 TWh baserat
på beräkningar för åren 1960–2010. Den installerade

Tabell 3: Installerad effekt och elproduktion i älvar med störst elproduktion i Sverige. Källa: Svensk Energi, Elåret 2014.
Älv

Installerad effekt (MW)

Energiproduktion (TWh)

2014

2013

2014

Lule älv

4 117

15,3

13,4

Skellefte älv

1 017

4,2

3,9

Ume älv

1 765

6,7

6,8

} 2 599

6,8
3,5

6,8
3,5

2 111

8,4

8,5

Ljungan

602

1,8

2,1

Ljusnan

817

3,6

4,8

Dalälven

1 156

3,8

5,6

Klarälven

388

1,4

1,9

Göta älv

303

1,6

2,1

3,9

4,8

16 155

61,0

64,2

Ångermanälven
Faxälven
Indalsälven

Övriga älvar
Total produktion
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byggs i en ﬂack dal.

som används beror främst på storleken på kraftverket och
Vattenkraftverk

Damm
Elnät

Stora dammar håller vattnet i vattenmagasin fö
den nödvändiga fallhöjden samt för att lagra en
för senare användning. Vattnet leds till en lägre
passerar genom en turbin. Turbinaxeln roterar o
generatorn. Generatorn konverterar turbinens
rörelse till elektrisk energi. Transformatorn anp
volttalet till elnätet.

Vattenmagasin

Intag
Transformator

Generator
Turbin

Figur 3: Schematisk bild av hur ett vattenkraftverk fungerar. Källa:Vattenfall.

effekten är cirka 16 000 MW, och produktionen över
året kan variera mellan 2 500 och 13 700 MW (Svensk
Energi 2014).
Vattenkraftproduktionen varierar mellan olika
år med varierande nederbörd. Det kan skilja +/- 20
procent mellan våtår och torrår, det vill säga med en
amplitud på närmare 30 TWh. För hela Norden kan
inflödet variera 86 TWh/år.
Den svenska vattenkraften är till stora delar ett
energidimensionerat system, vilket innebär att den är
planerad för att kunna ta tillvara på merparten av ett
normalt tillflöde så att energin räcker till hela året.
Produktionskapaciteten i ett vattenkraftverk är bestämd efter vad som ansågs lönsamt när det byggdes
och är en avvägning mellan investeringskostnad och
risk för att tillflödet inte kan tillvaratas.
Vattenkraften är också dimensionerad för att kunna leverera toppeffekt. Det har uppnåtts genom att
vissa vattenkraftverk har byggts ut med fler eller större aggregat än vad som är motiverat för att ta hand
om energin som flödar till, i syfte att kunna maximera
effekten. Dessa har i gengäld en kortare driftstid.
Driftstiden påverkas också av var i vattendraget
kraftverket är lokaliserat. Nära källflöden med stora
magasin kan kraftverket ha en utnyttjningstid på

ETT ENERGISYST

2 000 per år, medan en station nära utflödet till havet
kan ha en utnyttjningstid 6 000 per år.
De fyra största älvarna; Luleälven, Umeälven,
Ångermanälven inklusive Faxälven och Indalsälven,
svarar tillsammans för cirka 60 procent av vatten
kraftens produktion.
Vattenkraften är förnybar och har en mycket begränsad inverkan på klimatet. Däremot kan reglering av
vattendrag och forsar påverka flora och fauna, fiskens
vandringar och reproduktion.

Vattenkraftens roll i elsystemet

Förutom att vattenkraften står för närmare hälften av elproduktionen är den en viktig reglerresurs
i elsystemet. Vattenkraften bidrar till alla typer av
reglering, från säsongsreglering över året, ned till
sekundsnabb reglering för att upprätthålla frekvensen på 50 Hz i systemet. Vatten lagras i magasin i
perioder med hög tillrinning för att kunna utnyttjas
vid senare tillfällen när efterfrågan på el är hög.
Det finns även flerårsmagasin i det nordiska systemet, främst i Norge, men även Suorvadammen
i Sverige är ett flerårsmagasin. Den största delen
av vattenkraftens reglerförmåga tas i anspråk för
dygnsregleringen, det vill säga för att anpassa pro10

duktionen efter förbrukningens normala variation
över dygnet.
Vattenkraftens reglerbarhet varierar över året. Vid
stor tillrinning i samband med vårfloden är regleringsmöjligheterna små. Störst reglerbarhet uppstår oftast
vintertid när tillrinningen är lägre, vilket ger större
möjligheter att bestämma tappningsnivå. Alla vattenkraftverk har inte tillgång till magasin och kan därför
inte användas för reglering. Möjligheten att reglera
med vattenkraft styrs också av miljölagstiftning och
vattendomar som fastställer hur mycket vatten som
får tappas genom en damm eller vattenkraftverk.
De svenska vattendragen är flacka till skillnad från
de norska som har en brantare väg mot havet. Det gör
att vattenhushållning i älvarna måste hanteras ur ett
flerdygnsperspektiv eftersom produktionen i ett kraftverk påverkar tillflöden i nedströms liggande kraftverk med en tidsfördröjning på en till några timmar.
Längs en hel älv kan tidsfördröjningen uppgå till ett
par dygn (NEPP 2014).
Den totala kapaciteten för säsongslagring i Sverige
uppskattas till 33,7 TWh (Svensk Energi 2014). I hela
Norden finns 120 TWh i säsongslagringskapacitet
(NEPP 2014).
Pumpkraftverk skulle kunna vara ett komplement
till vattenkraftens magasin men används i begränsad
omfattning i Sverige. Pumpkraft innebär att man vid

låga elpriser pumpar upp vatten till en högre nivå som
sedan kan användas för elproduktion vid tidpunkter
med höga elpriser. Det finns tre pumpkraftverk i Sverige: Letten (36 MW), Kymmen (55 MW) och Eggsjön
(600 kW). Dessa ligger i Klarälvsystemet i Värmland
och ägs av Fortum.
Behovet av vattenkraft som reglerresurs ökar i takt
med utbyggnaden av kraftproduktion som inte kan
styras, såsom sol och vind, samt vid mer handel med
länder som också har behov av dygnsreglering, till
exempel Nederländerna. Vilken reglerkapacitet som
kommer behövas i framtiden är svårt att bedöma. Det
beror på väldigt många olika parametrar, till exempel
vindkraftens variation i amplitud och hastighet, vindkraftsöverskott i andra länder, elanvändningsnivå,
tillrinningsnivå i vattendragen och överföringskapacitet mellan olika områden.

Vindkraft
I vindkraftverk är det vindens rörelseenergi som driver turbinen. Vindens hastighet och kvalitet är de
viktigaste parametrarna och styrs av läget och höjden på tornet. Risken för turbulens är större närmare
marken. Höga torn får tillgång till högre och jämnare
vindhastigheter. Den levererade effekten är också

Figur 4: Porjus vattenkraftverk i Lule älv. Källa:Vattenfall, fotograf Hans Blomberg.
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proportionell mot den svepta ytan. Långa blad som
sveper över en stor yta kan därför leverera en större
effekt.
De flesta vindkraftverk börjar leverera effekt vid
vindhastigheter på 3 m/s, och når sin maxeffekt vid
10–14 m/s, beroende på storlek. Maximal effekt leve
reras sedan upp till mellan 17 och 25 m/s, då vindkraftverket automatiskt stängs av. Turbinbladen är
vridbara för att reglera effekten och maximera verkningsgraden.
När det gäller vindkraftverk pratar man sällan om
verkningsgrad i strikt bemärkelse, då en viss del av
vinden alltid kommer att flöda förbi kraftverket. Det
är tekniskt omöjligt att ta tillvara på all energi i vinden. Den fysiska begränsningen för hur mycket som
kan tas tillvara är 59 procent. Dagens vindkraftverk
tar tillvara på cirka 50 procent av vindenergin.
Vindkraften har hittills i första hand byggts ut i bra
vindlägen utmed kusterna. Med ny teknik för höga
torn byggs nu även vindkraft i skogslandskap. År
2014 uppgick vindkraftsproduktionen till 11,5 TWh
och utbyggnaden förväntas fortgå fram till 2020 med
hjälp av elcertifikatsystemet.
Mellan 1980 och 2000-talets början ökade turbinstorlekarna, från 75 kW till mer än 1 000 kW i installerad effekt, och det pågår fortfarande en stor teknikutveckling. I Sverige har den installerade snitteffekten
ökat med i 150 kW per år sedan 2008. Den vanligaste

storleken på vindkraftverk som installeras i Sverige
idag är drygt 3 MW. Kraftverken kan placeras enskilt
eller i parker om flera hundra megawatt.
Vindkraften är förnybar och elproduktionen har
inga utsläpp av koldioxid eller andra miljöföro
reningar. Miljöpåverkan uppstår framförallt under
byggfasen då mark och resurser tas i anspråk. Påverkan finns även under driftsfasen på människor, djur
och natur i vindkraftens omedelbara närhet.

Vindkraftens roll i elsystemet

Elproduktionen i vindkraftverk är beroende av den
tillgängliga vindhastigheten och varierar över tid.
I snitt över året levererar vindkraften energi mot
svarande 25 procent av den installerade effekten, men
vinden kan inte styras och vindkraften kan därför inte
leverera effekt på kommando. Enligt Svenska kraftnät kan vindkraften ändå tilldelas ett effektvärde på
11 procent, vilket är medianvärdet för vindkraftens
producerade effekt under 90 procent av tiden de fem
senaste vintersäsongerna.
Vindkraftsproduktion i norra och södra Sverige
kompletterar till viss del varandra, vilket exempli
fieras med diagrammet i Figur 7. Områden som ligger
nära varandra har en likartad produktionsprofil medan områden långt ifrån varandra har helt olika profil.
Eftersom Sverige är avlångt, finns förutsättningar för
en sammanlagring av vindkraftsproduktionen mellan

Figur 5 (till vänster): Illustration av vind-effektfunktion för ett vindkraftverk. Källa: På väg mot en elförsörjning baserad på enbart
förnybar el i Sverige, Lennart Söder. Figur 6 (till höger): Vindkraftverk i skogslandskap. Källa: Siemens.
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Figur 7: Grafen visar en vecka i februari 2013 och hur vindkraftsproduktionen samspelar mellan fyra olika områden. De två
områdena i södra Sverige ligger nära varandra och har en likartad produktion medan området i mellersta Sverige har en helt annan
profil. I norra Sverige är det relativt vindstilla under perioden, med några undantag. Källa: Energimyndigheten, Vindkraftsstatistik 2013.
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olika geografiska områden. Om överföringskapaciteten förbättras mellan olika regioner, ökar det vindkraftens möjligheter att leverera effekt till rätt plats.
Vindkraften har hittills setts som en marginell före
teelse i elsystemet som bara producerar elenergi när
det blåser. I ett system med större andel vindkraft
behöver även den vara med och bidra till reglering
och stabilitet. Med dagens teknik finns möjligheter att
styra vindkraftverken, även om regleringen bara finns
tillgänglig när det blåser.
Samtidigt är det just när det blåser mycket som vissa
tjänster behövs, eftersom en stor del av övrig kraft
produktion då kommer att minska sitt bidrag till
systemet. Exempel på tjänster som utnyttjas i andra
länder är balansreglering, spänningshållning och syntetisk svängmassa.

kraften då isbildning på bladen kan medföra utebliven produktion. De etablerade leverantörerna av
vindkraftverk i Sverige har därför en inbyggd avisningsfunktion som minimerar produktionsförlusterna. Det pågår mycket forskning och utveckling för att
prognostisera och hantera is på vindkraftverk.
Utvecklingen går även mot att vindkraftsverk ska
kunna ta större ansvar i elsystemet. Regelverk i andra
delar av världen driver på en utveckling av produkter som kan göra nytta även i det svenska elsystemet
framöver.

Solkraft
Solcellen drivs av ljuset från solen och elproduktionen
är linjär med solinstrålningen. Solceller avger likström
som kan användas direkt för till exempel laddning av
batterisystem. Inkoppling till elnätet sker via en växelriktare som omvandlar likström till växelström.
Solcellen är uppbyggd som en halvledardiod. Den
består av en tunn skiva av halvledarmaterial som är
skiktad i två lager. Framsidan är utformad så att ljus
kan komma in. När ljuset absorberas frigörs elektroner och det uppstår en elektrisk spänning mellan de
båda skikten på cirka 0,5 V. Genom en elektrisk kontakt på vardera sidan av skivan kan en elektrisk ström
erhållas i en yttre krets. Strömmen fortgår så länge
cellen är belyst. Solcellerna seriekopplas i moduler för
att få en större spänning. Solceller som nu säljs på
marknaden har en verkningsgrad på 15–21 procent
på modulnivå. På laboratorienivå med ny teknik, har
verkningsgrader på 40 procent uppnåtts.
Då produktionen från solcellsanläggningar är käns-

Förväntad teknikutveckling

Sverige har väldigt bra förutsättningar för vindkraft,
med långa kuster och höga årsmedelvindar. För att
även kunna utnyttja skogsområden bättre, har utvecklingen gått mot högre torn och större rotordiameter i
förhållande till generatorn. Den ökade rotordiametern ger bättre förutsättningar att utnyttja lägre vind
hastigheter och att öka utnyttjningstiden. Flera studier från Energimyndigheten visar att den tekniska
potentialen vida överstiger 100 TWh el per år.
Vidare fortsätter utvecklingen mot allt större effek
ter, från nuvarande drygt 3 MW för landbaserade vindkraftverk till 5 MW som kommer inom 5 till 10 år. De
tidiga havsbaserade vindkraftverken var modifieringar av landbaserade vindkraftverk, men idag utvecklas
vindkraftverk speciellt för marina miljöer.
Sveriges kalla klimat utgör en utmaning för vind13

Figur 8: Solceller på villatak.

Figur 9: Boj för vågkraftproduktion. Källa: Fortum

Figur 10: Illustration över tidvattenkraftverket MeyGen som uppförs utanför Skottland.
Källa: MeyGen Tidal Stream Project.

liga för skuggning, används optimerande teknik där
risken för skugga är stor, till exempel vid villainstallationer.
Solceller baserade på dagens teknik är temperaturkänsliga och ger en högre produktion vid lägre temperaturer, vilket är en fördel för Sverige. En annan är

att återkommande regn sköljer rent solpanelerna så
att inte produktionen begränsas av smuts och damm.
Båda dessa faktorer har betydelse och är positiva för
Sverige, när man jämför årsproduktion med soligare
länder, till exempel Spanien.
Solelanläggningar är oftast småskaliga. Den vanli14

gaste installationen för solelproduktion som är anslu
ten till elnätet är anläggningar förlagda på byggnaders tak. Ett villasystem ligger i storleksordningen på
2–10 kW, flerbostadshus på 20–100 kW. Även industri
tak utnyttjas, de är i allmänhet större och kan därmed
få en högre kapacitet, på mellan 50–500 kW. Det finns
även ett tiotal installationer på fält i Sverige med en
effekt upp till 1 MW.
Solel är förnybar, den påverkar inte klimatet och
har efter installation ingen miljöpåverkan under drift.

linjärgenerator på botten. Tekniken används i Sveriges
första vågkraftspark som planeras att tas i drift sommaren 2015 i Sotenäs kommun. Den första etappen
är på 1 MW. En fortsatt utbyggnad till 10 MW planeras under 2016–2017. Om den genomförs blir det
förmodligen världens största vågkraftspark.

Solcellernas roll i elsystemet

I ett tidvattenkraftverk utnyttjas tidvattnets rörelser
för att utvinna energi. I praktiken är det antingen
höjdskillnaden mellan hög- och lågvatten som utnyttjas, eller de strömmar som bildas när vattnet för
flyttas.
I kustnära tidvattenkraftverk utnyttjas skillnaden
mellan ebb och flod genom att en damm anläggs över
mynningen på en vik med stora tidvattenvariationer.
När tidvattnet stiger öppnas dammen och vattnet
släpps in. När tidvattnet sedan sjunker släpps vattnet
ut genom en turbin som alstrar elkraft. Turbinen kan
oftast drivas åt båda hållen med hjälp av svängbara
turbinblad och producerar då elektricitet både vid
inkommande och utgående tidvatten. Fördelen med
tidvattenproduktion är att elproduktionen är förutsägbar. Det är ont om platser som passar för dessa
kraftverk. Skillnaden mellan hög- och lågvatten bör
vara några meter för att det ska vara lönsamt.
De fria strömmarna i havet på grund av tidvatten
eller de stora havsströmmarna kan i princip också utnyttjas för att utvinna energi. Det har provats olika
typer av kraftverk som placeras i dessa strömmar.
Ett flertal av dem liknar ett litet och kraftigare byggt
vindkraftverk som placeras under ytan. Kraft från
havsströmmar skulle kunna generera en kontinuerlig
elproduktion.
I Sverige finns inga förutsättningar för strömkrafteller tidvattenkraftverk eftersom tidvattenvariationerna är för små och strömmarna längs våra kuster
är för svaga.
Dessa tekniker skulle dock kunna användas i områden mellan våra befintliga vattenkraftverk. Produktionen skulle följa de intilliggande kraftverkens produktion och därmed vid lämplig lokalisering utöka
reglerförmågan i vattenkraften.

Tidvattenkraftverk och
kraftverk i strömmande vatten

Den nätanslutna solelkapaciteten i Sverige låg på cirka
79 MW i slutet av 2014. Produktionen uppskattas till
cirka 75 GWh, vilket motsvarar ungefär 0,06 procent
av Sveriges totala elanvändning (IEA 2014).
Solceller producerar under dagtid, när effektbehovet är som störst. Generellt kan sägas att 80 procent
av produktionen sker mellan kl 9–15, vårdagjämning
till höstdagjämning, men fördelningen är beroende av
riktning och lutning på panelerna.
Hittills har frågan om vilka elsystemtjänster som en
växelriktare från ett solcellssystem kan bidra med, till
exempel reaktiv effektkompensation som kan minska
förlusterna på elnätet, inte diskuterats så mycket.

Våg- och havsbaserad
kraftproduktion
Ett vågkraftverk omvandlar energin i havets vågor till
elektricitet. Tekniken är fortfarande under utveckling
och det finns olika alternativa tekniklösningar som
kan anpassas till lokala förhållanden vad avser till
exempel vågklimat, vattendjup och avstånd till land.
Sverige har inte ett speciellt gynnsamt vågklimat,
det vill säga stora vågor under långa tider av året. Länder som Irland, norra Storbritannien, Portugal och
Norge har betydligt högre effekt i sina vågor per kilometer kuststräcka. Sveriges bästa lägen levererar cirka
6 kW/m vågfront, vilket kan jämföras med Norge som
har 40–60 kW/m utmed i princip hela kusten.
Vågkraften kan förväntas ge en stabilare och mer
förutsägbar produktion än många andra flödande
produktionsslag eftersom vågorna byggs upp under
en period av blåst och sedan fortsätter att generera
el åtskilliga timmar efter det att vinden har mojnat.
Vågenergi kan lokalt ge bra tillskott, men i Sverige
finns inga förutsättningar för ett stort bidrag till vår
elförsörjning.
Många olika tekniker har provats i full skala. Pela
mis, som liknar en lång sjöorm och är i samma storleksordning som ett tunnelbanetåg, har provats under
många år i Skottland och i Portugal. Flera andra typer
finns också i andra länder. Ingen teknik har ännu nått
kommersiell status.
Den teknik som har kommit längst i Sverige är bojkonstruktionen från Seabased (point absorber) med en

Geotermisk kraftproduktion
Geotermisk värmeenergi härrör från när jorden bildades, men nybildas också ständigt genom radioaktivt
sönderfall i jordens inre. Merparten lagras i berget
och i vatten som fyller ut bergets por- och sprick
system. Energin utvinns via djupa borrhål i form av
ånga eller varmt vatten. I de fall temperaturen är tillräckligt hög kan den termiska energin användas för
att producera el.
15

Figur 11: Anläggning för geotermisk elproduktion, byggd av
Alstom, på Nya Zeeland. Källa: Alstom

Förutsättningar för geotermisk energi finns främst
i områden med aktiva vulkaner eller tunn jordskorpa, till exempel på Island. En fjärdedel av Islands el
produktion sker med geotermisk energi, vilket motsvarar 4,6 TWh och en installerad effekt på 665 MWe
(2013) (Orkustofnun 2015).
Fördelen med geotermisk energi jämfört med andra ”flödande energislag” är att den är en stabil och
pålitlig kraftkälla som också kan regleras efter behov.
I Sverige med mycket gammal berggrund är förutsättningarna för att producera el genom termisk energi
mycket begränsade.

Figur 12: På Island är den geotermiska energin lättillgänglig.
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5. Elproduktion som baseras
på förbränning av bränslen
Värmekraft är ett samlingsnamn för kraftslag som
använder värme för att producera el. Den vanligaste
principen för värmekraftproduktion är ångturbincykeln (eller Rankinecykeln). Värmeenergi förångar
vatten som driver en ångturbin. Energin produceras
genom förbränning av till exempel biobränslen eller
avfall, vilket är vanligast i Sverige, eller med naturgas
eller kol, som är vanligast på kontinenten. Även kärnkraft bygger på samma grundprincip, men där alstras
värmeenergin genom kärnklyvningar. Kärnkraft beskrivs utförligare i kapitel 6.
Ju större tryck- och temperaturskillnad det är på
ångan före och efter turbinen, desto högre blir elverkningsgraden. Förutom maximal upphettning av
ångan, med hänsyn till ekonomi och komponenter i
anläggningen, spelar det därför också roll hur mycket
ångan kyls efter turbinen.
För att åstadkomma så låg temperatur som möjligt
kondenseras ångan genom kylning med havsvatten
eller vatten från någon sjö eller flod. Finns inte dessa
kylmöjligheter att tillgå så används uteluft i stora kyltorn. Denna typ av värmekraftproduktion benämns
kondensproduktion. I dessa anläggningar tas således
ingen värme tillvara.
Typiska värden på elverkningsgrad för kondens
produktion är från 35 procent för äldre anläggningar
upp till 60 procent för nya kondenskraftverk med gas
som bränsle.
I kraftvärmeverk, däremot, sker produktion av
el samtidigt som värme tas tillvara genom att kylenergin nyttiggörs i ett fjärrvärmesystem eller i en
industriell process. Kraftvärme för industriprocesser
benämns ofta industriellt mottryck. För att leverera
tillräckligt höga temperaturer på fjärrvärmen kan
inte kylningen vara lika långtgående som i ett kondenskraftverk, vilket leder till en lägre elverkningsgrad. Typiska värden för försämringen av elverkningsgrad för att kunna nyttja kylenergin är cirka
5–15 procentenheter, men i gengäld blir totalverkningsgraden cirka 90 procent.
I Sverige, och även i Finland, har värmeproduktionen i fjärrvärmesystemen varit prioriterad och elen
snarare varit en biprodukt. Kraftvärmeverken är därför konstruerade så att de är beroende av att det finns
ett värmeunderlag.
För att kunna producera el oberoende av värme-

Figur 13: Montering av ångturbin hos Siemens i Finspång.
Källa: Siemens.

VAD ÄR EN TURBIN?
I en turbin omvandlas rörelseenergi hos en vätska eller
gas till mekaniskt arbete. Den centrala delen i en turbin
är rotorn. Rotorn är försedd med skovlar som omvandlar
rörelseenergin i vätskan eller gasen till rotationsenergi i
rotoraxeln, vilken i sin tur driver en elgenerator. Turbinen
drivs av strömmande vatten i ett vattenkraftverk, vindens
rörelseenergi, ånga från en ångpanna eller avgaser från en
brännkammare i en gasturbin.
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Figur 14: Kolkraftverket Schwarze Pumpe i Tyskland. Här har Vattenfall forskat på tekniker för avskiljning av koldioxid ur
rökgaserna. Källa:Vattenfall.

användningen i fjärrvärmenätet kan anläggningarna
kompletteras med ett extra turbinsteg, ofta benämnd
kondenssvans, och en kallkondensor som kyls av omgivningen på samma sätt som i en kondensanläggning. Då uppnås nästan samma höga elverkningsgrad
som för en kondensanläggning. Ett billigare alternativ är att installera en återkylare någonstans i fjärr
värmenätet så att överskottsvärme kan kylas bort,
men då bibehålls den lägre elverkningsgraden från
kraftvärmeanläggningen.
En annan typ av värmekraftverk baseras på gasturbincykeln, där förbränningsgaserna driver en
gasturbin. El kan också produceras i en kombinerad
gas- och ångcykel, en så kallad gaskombianläggning.
De heta förbränningsgaserna efter gasturbinen används då för att förånga vatten som sedan driver en
ångturbin.
Hur mycket el som produceras i ett kraftverk beror
på elverkningsgraden, installerad effekt och drifts
tiden över året. Verkningsgraden i ett kraftverk anger

hur stor andel av energin i det tillförda bränslet som
omvandlas till el. Kärnkraftverk utgör ett undantag,
då elverkningsgraden anger hur stor andel av energi
innehållet i ångan som omvandlas till el. Energiinnehållet i bränslet, uran, är betydligt högre.
Nedan beskrivs de olika teknikerna närmare.

Kolkondenskraftverk
Kolkondenskraftverk bygger på en klassisk ångturbincykel där kol förbränns och energin från förbränningen används för att producera ånga. Större
kolkraftverk är ofta pulvereldade, medan mindre
kolkraftverk utnyttjar fluidiserade bäddpannor.
Det byggs nya anläggningar och antalet kolkraftverk ökar i många länder. Av effektivitetsskäl byggs så
stora anläggningar som elsystemen i länderna tål, vilket ofta resulterar i enheter på över 1000 MW. För att
uppnå så hög verkningsgrad som möjligt, uppemot 48
18

procent, utformas de också för att arbeta med mycket
höga tryck och temperaturer på ångan.
Kolkondenskraftverk dimensioneras av ekonomiska
skäl för en så lång driftstid som möjligt över året och
läggs därför som basproduktion i sitt system. Drifts
erfarenheter från Europa för kolbaserade anläggningar visar på en utnyttjningstid på knappt 8000 timmar per år och med en tillgänglighet på 97 procent.
Kolkraftverk av den typen finns inte i Sverige, medan
de fortfarande utgör basen för produktionssystemen i
många länder även i Europa, till exempel Polen, Tyskland och Tjeckien. Kol förekommer dock fortfarande
i några få kraftvärmeanläggningar i Sverige.
Moderna kolkraftverk har långtgående rening av
rökgaserna. Svavel elimineras till över 99 procent,
liksom kväveoxider, partiklar och andra ”konventionella” utsläpp. Kol innehåller oftast mellan 5 och 15
procent aska vars sammansättning avspeglar berggrunden där kolet brutits. I Tyskland och i de flesta
andra europeiska länder återanvänds askan till bland
annat cement.
Kol är det bränsle som tillsammans med tjockolja
och torv har högst CO2 -emissioner per producerad
kilowattimme el. Moderna kraftverk har dock betydligt högre verkningsgrad och därigenom lägre utsläpp
än äldre. Koldioxidutsläppen ligger i storleksordningen 700–800 kg CO2 /MWh producerad el i moderna
kolkraftverk.
Det pågår forskning och utveckling för att kunna
avskilja koldioxiden ur rökgaserna och lagra dessa i
formationer i berggrunden eller under havsbotten, så
kallat Carbon Capture and Storage (CCS). Ett flertal
stora pilotanläggningar med fullskalig teknik har

byggts men det finns ännu inga kommersiella kraftverk med CCS-teknik.
Att fånga in, avskilja, komprimera och lagra koldioxid är en energikrävande process vilket gör att en
anläggning med CCS-teknik har lägre elverkningsgrad
än motsvarande anläggning utan CCS. Ett modernt
kolkraftverk skulle med CCS få en elverkningsgrad på
ungefär 40 procent, eller cirka 7 till 10 procentenheter
lägre än det konventionella verket. Koldioxidutsläppen skulle då reduceras med upp till 98 procent.

Gasturbiner
En gasturbin drivs av strömmande förbränningsgaser.
Gasturbinen består av en kompressor, en brännkammare och en turbin. Luft komprimeras för att sedan
blandas med ett bränsle, till exempel naturgas, och
förbränns i brännkammaren. Förbränningsgaserna
expanderar med hög hastighet genom efterföljande
turbinsteg. Kompressorn drivs av ett första turbinsteg. Om resterande gaser skulle släppas ut med hög
hastighet blir det en jetmotor, men om de i stället används i ytterligare ett turbinsteg kan det driva en generator. Detta enkla gasturbinkraftverk kallas ”open
cycle” turbin (OC). Open Cycle turbiner används ofta
i oljeländer, men utgör även en stor del av reservkraft
verken i Europa. De är billiga att bygga men dyra i
drift, vilket passar ett kraftverk som i princip aldrig
ska behöva gå.
Gasturbiner för elproduktion drivs oftast med
naturgas eller olja. Gasturbiner skulle också kunna
drivas av kol eller biobränslen som har förgasats. Det

Figur 15: En gasturbin i genomskärning, och en nyckelfärdig anläggning för leverans. Källa: Siemens.
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har bedrivits många utvecklingsprojekt för detta över
världen, men tekniken är inte kommersiell.
Gasturbiner har en verkningsgrad på cirka 40 procent vid open cycle-utformning. Om anläggningen utformas som en combined cycle (CC) uppnås en högre
verkningsgrad, se nedan.
Miljöpåverkan från en gasturbin styrs av vilken typ
av bränsle som används. Gasturbiner som används
som reglerkraft använder vanligen olja av praktiska
skäl. Turbinerna har väldigt få driftstimmar per år,
och bränslet måste enkelt kunna lagras. Gasturbiner
som har längre driftstider över året använder oftast
naturgas. Båda är fossila bränslen som bidrar till
växthuseffekten.

ningar i Sverige och det är Rya kraftvärmeverk i Göte
borg och Öresundsverket i Malmö. Öresundsverket
togs i drift 2009 och har en installerad effekt på 400
MW el och 250 MW värme. I kondensdrift uppgår el
effekten till 440 MW el. Ryaverket togs i drift 2006
och har en installerad effekt på 261 MW el och 294 MW
värme och är inte byggt för kondensdrift.
Gaskombikraftverken eldas med naturgas, som är
ett fossilt bränsle. Vid förbränning av naturgas bildas koldioxid, medan utsläppen av andra ämnen till
luft, till exempel kväveoxider är begränsade. Naturgas
innehåller inget svavel och det bildas ingen aska eller
andra restprodukter som måste omhändertas.
Koldioxidutsläppen från naturgaseldade kraftverk
är dock mindre än från olje- och koleldade kraftverk
per producerad kilowattimme el, eftersom kolhalten
i bränslet per energienhet är lägre. Utsläppen från ett
gaskombikraftverk ligger på cirka 350 kg CO2/MWh el,
vid en elverkningsgrad på 58 procent. Ur ett europeiskt
perspektiv konkurrerar gaskraftverk med kolkraftverk.
Det pågår även forskning för koldioxidavskiljning
och lagring (CCS) för naturgasbaserade kraftcykler.
Kostnaden är emellertid 2–3 gånger högre per avskild
mängd CO2 , än för kolkondens, vilket gör att intresset
inte är lika stort.

Roll i elsystemet för gasturbiner

En styrka hos gasturbinen är att den är snabbstartad och kan komma upp i fullast inom tio minuter,
samtidigt som den tar liten plats relativt installerad
effekt. Tekniskt sett lämpar sig gasturbiner bra som
reglerkraft. Det finns flera OC-maskiner som kan ge
50–100 MWe inom 10 minuter med en verkningsgrad
på 42 procent.

Gaskombianläggningar

Roll i elsystemet

I ett gaskombikraftverk produceras el både med en
ångcykel och med en gasturbincykel. Tas dessutom
värmen tillvara uppnås mycket höga totalverkningsgrader. Gaskombikraftverk eldas vanligen med naturgas.
Naturgasen förbränns i gasturbinens trycksatta
brännkammare. Förbränningsgaserna driver sedan
gasturbinen som är ansluten till en generator som
producerar el. De varma gaserna (cirka 500°C) efter
gasturbinen går vidare till en avgasångpanna där vatten förångas. Ångan driver en ångturbin som är ansluten till ytterligare en generator för elproduktion.
Gaskombianläggningen kan antingen utformas för
kraftvärmedrift och, förutom el, leverera värme till ett
fjärrvärmenät eller industriprocess, eller gå i kondens
drift för att maximera elproduktionen.
Naturgaseldade kombikraftverk för enbart elproduktion kan ha en verkningsgrad på upp till 60
procent. Om energin tas tillvara för maximalt fjärrvärmeutnyttjande, sjunker elverkningsgraden med
cirka 25 procent enheter, medan totalverkningsgraden
inklusive fjärrvärme, kan stiga upp till 90 procent.
Elverkningsgraden varierar i en glidande skala mellan
dessa värden, beroende på hur mycket värmeenergi
som tas ut.
Teknikutvecklingen går främst mot att kunna möta
behovet av en större bränsleflexibilitet och en flexibel
drift med bibehållen verkningsgrad. I takt med en ökad
andel icke planerbar kraft blir det allt viktigare att kunna upprätthålla en hög verkningsgrad även på dellast.
Det finns två större, moderna gaskombianlägg

Ett modernt gaskraftverk kan tekniskt sett både gå i
kraftvärmedrift eller kondensdrift och fungera som
en reglerresurs på en elmarknad med en ökande andel
vindkraft och annan icke planerbar elproduktion. Anläggningarna är flexibla och snabbstartade. Från kall
anläggning kan de gå till full drift på cirka 2–3 timmar.

Kraftvärme – biobränslen
Ett kraftvärmeverk dimensioneras i första hand efter
det värmebehov som finns i fjärrvärmesystemet. Den
el som produceras kan betraktas som en biprodukt.
När elcertifikatsystemet infördes 2003, ökade intresset för elproduktion i biobränsleeldade kraftvärmeverk. Beroende på låga elpriser och att elcertifikaten
inte längre kan motivera investeringar, har investeringstakten för närvarande avtagit.
I biobränsleeldade kraftvärmeverk används oftast
träflis som bränsle. Pannor för biobränsle är idag ofta
av typen BFB (Bubblande Fluidiserad Bädd) eller CFB
(Cirkulerande Fluidiserad Bädd). En fluidiserad bädd
innebär att partiklar sätts i rörelse med hjälp av en
luftström underifrån. Bäddmaterialet är oftast sand
som blandas med bränslet. Luftströmmen underifrån
skapar en omrörning av bränsle och bäddmaterial.
Tekniken lämpar sig för fasta bränslen och är mycket
flexibel. Den ger en effektiv förbränning som minskar
behovet av efterföljande rökgasrening.
I mindre anläggningar används även rostpannor,
det vill säga det fasta bränslet läggs på ett galler, en
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Figur 16: Rya – naturgaseldat gaskombikraftverk i Göteborg. Källa: Göteborg Energi.

”rost” i pannan. Förbränningsluften leds in under
ifrån genom spalterna i rosten.
Energin från förbränningen överförs till vattnet i
pannan som förångas och överhettas. Ångan driver en
ångturbin, som sen i sin tur driver generatorn. Ångan
kondenserar sedan i en kondensor och vattnet leds tillbaka till pannan.
Elverkningsgraden i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk ligger normalt på cirka 25 till 28 procent bero
ende på storlek då det går i kraftvärmedrift. Om det
även kan köras som ett kondenskraftverk, det vill
säga har en kondensturbin och kallkondensor, kan
elverkningsgraden uppgå till 40 procent. Den installerade eleffekten varierar mellan olika anläggningar,
men typiska storlekar är mellan 10–100 MW el. Om
anläggningen enbart går i kraftvärmedrift styrs utnyttjandegraden av värmebehovet, och utnyttjningstiden är ungefär 3 500 timmar per år. Total driftstid
är något längre, cirka 5 000 timmar, men då till stor
del på dellast.

Tekniskt sett finns det inga hinder för att ett kraftvärmeverk, utrustad med kondensturbin och kallkondensor eller återkylare går året runt, ömsom som kraftvärmeverk eller enbart som kraftverk. Driften styrs av
affärsmässiga förhållanden, det vill säga efterfrågan på
värme samt priset på el och elcertifikat. Driftstiden kan
då bli över 8000 timmar, med full reglerbarhet.
Många kraftvärmeverk i Sverige har skaffat extra
kylare i sitt fjärrvärmevatten, för att efterlikna en
kallkondensor med kylvatten. Värmeenergi kyls bort
i sjöar, älvar eller i städernas trottoarer. Det förekommer också att de som har swimmingpool kan få köpa
uppvärmning för ett mycket lågt pris under vår, sommar och höst. Genom att få avsättning för mer värme,
genom extra kylare, kan turbinen köras under längre
tider under året, eller enbart för att producera el, om
priset är gynnsamt för detta.
Vattenånga i rökgaserna innebär normalt sett en
energiförlust. Denna kondenseringsenergi kan tas tillvara genom rökgaskondensering, där energiinnehållet
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Biomassa blir till el och värme
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Bränsle samlas i en behållare för vidare transport
till en panna. I pannan värms vattnet upp till hög
temperatur under tryck. Ångtemperaturen kan nå
upp till 550° C. Ångan från pannan driver turbinen,
som är ansluten till generatorn. Ånga som har passerat genom turbinen värmer fjärrvärmevatten,
som transporteras vidare via fjärrvärmenätets
rörsystem.

Aska

Figur
17:ENERGIKÄLLOR
Skiss på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk. Källa:Vattenfall.
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i ångan i rökgaserna återvinns genom en värmeväxlare. Eftersom verkningsgraden i processen räknas på
bränslets effektiva värmevärde, som inte tar hänsyn
till ångbildningsvärmet i rökgaserna, kan ett kraftvärmeverk med rökgaskondensering få en totalverkningsgrad på 105–110 procent.
Biobränslen är förnybara och har en begränsad
klimatpåverkan, förutsatt att motsvarande tillväxt
sker av ny biomassa. Verken förses också ofta med
partikelfilter och en separat rökgasrening för kväveoxider, och får därmed mycket låga emissioner till luft.

av bland annat ORC-teknik1 som arbetar med lägre
temperaturer.
En intressant teknikutveckling är den så kallade top
spool-tekniken. Här ersätts pannan med en förgasare
och förbränningen sker sedan i en gasturbin med uppfuktad luft. Det krävs att gasturbinen kompletteras
med en top spool-enhet, men å andra sidan behövs det
ingen ångturbin. Förutom att denna teknik har förutsättningar för lägre investeringskostnader så kan man
nå betydligt högre elverkningsgrader, över 55 procent
jämfört med dagens 25 till 28 procent.

Roll i elsystemet

Kraftvärme i industrin

Elproduktionen styrs oftast av värmebehovet i fjärrvärmesystemet. Kraftvärmeverk är därför normalt
i drift under vinterhalvåret, från oktober till mars.
Även om elproduktionen anpassas efter värmebehovet
finns det möjligheter till en viss elreglering även med
biobränsleeldade kraftvärmeverk. Om verket, enligt
ovan, förses med en kondensturbin och kallkondensor
eller återkylare, kan driftstiden över året bli längre
och oberoende av värmeunderlaget.

Det finns ett 50-tal anläggningar, framför allt inom
skogsindustrin, där det sker en samtidig produktion
av el och värme på liknande sätt som vid kraftvärmeproduktion i ett fjärrvärmesystem.
Skillnaden mot kraftvärmeverk är att industrin ofta
använder energin i form av ånga till olika process
avsnitt, till exempel en pappersmaskin. Elproduktionen sker genom att högtrycksånga från olika typer av
pannor leds via en turbin som är anpassad till ångtrycksbehovet i den övriga fabriken.
Tidigare installerades så kallade mottrycksturbiner,
där ångan även efter turbinen höll ett visst tryck. Mottrycksturbiner har en varierande verkningsgrad, men
ligger i allmänhet på cirka 18 procent. Intresset för

Förväntad teknikutveckling

Kraftvärmeproduktion med biobränsle är en väl beprövad och sedan länge kommersiell teknik. Teknikutvecklingen är nu främst inriktad mot allt högre
verkningsgrader. Det pågår även demonstrationsprojekt av småskalig kraftvärme med tillämpning
22

elproduktion i industrin ökade i samband med införandet av elcertifikat 2003, då det blev lönsamt att
komplettera pannor för processånga med nya och mer
effektiva ångturbiner, i de flesta fall i form av kondensturbiner. Kondensturbiner har en verkningsgrad
på cirka 30 procent.
Elverkningsgraden, räknat som totalverkningsgrad
från tillfört bränsle för ett typiskt massabruk är idag
cirka 15 procent med mottrycksturbiner, och 15–25
procent med kondensturbiner. Elverkningsgraden är
inte en kritisk faktor i en industritillämpning eftersom
ångan primärt används i huvudprocessen.
Processindustrier är oftast i drift året runt, vilket
gör att elproduktion i industriellt mottryck skulle
kunna ha en lång driftstid över året, cirka 8000 timmar. I realiteten är de genomsnittliga drifttiderna
mycket kortare och styrs av elprisets variationer.

fallsfraktioner. Det medför att energibolagen får betalt för att ta hand om avfall, vilket har varit en stark
drivkraft för att bygga ut avfallseldade anläggningar
i Sverige.
Det finns 27 anläggningar som producerar el ur avfall i Sverige, av totalt 33 avfallseldade anläggningar.
Totalt producerades 2,0 TWh el och 14,6 TWh värme,
2014 (Avfall Sverige 2015). Liksom i andra kraftvärmeverk utnyttjas värmeunderlaget i ett fjärrvärme
system och det är värmebehovet som är dimensionerande för kraftvärmeverket.
Inom EU förbränns drygt 74 miljoner ton avfall,
medan mer än 140 miljoner ton läggs på tipp (deponeras). Det innebär att det finns förutsättningar för en
fortsatt utbyggnad av avfallsförbränningsanläggningar i Sverige som bygger på att avfall kan importeras
från övriga Europa.
I de flesta avfallseldade anläggningar eldas både
hushållsavfall och industriavfall. Avfall är ett mycket
inhomogent och besvärligt bränsle som ställer höga
krav på anläggningen. Genom sortering av avfallet
fås en mer homogen bränslefraktion som förbättrar
driftsförutsättningarna vad avser tillgänglighet och
reglerbarhet.

Kraftvärme – avfall
I syfte att driva på utvecklingen mot ett ökat kretsloppstänkande infördes en deponiskatt på avfall 1999.
2005 infördes även ett deponiförbud för flertalet av-

Figur 18: Brista – biobränsleeldat kraftvärmeverk utanför Uppsala. Källa: Fortum.
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Gasmotorer

Den vanligaste tekniken för förbränning av avfall är
i rostpannor. Är avfallet sorterat och relativt homogent kan även fluidiserade bäddar användas. Anläggningarna har också en mycket kvalificerad och omfattande rökgasrening för att klara alla de spårämnen
och föroreningar som kan förekomma i avfallet
Elverkningsgraden i en avfallseldad anläggning ligger ofta under 20 procent, men de kan uppnå höga
totalverkningsgrader. Nya anläggningar kan ha elverkningsgrader på drygt 20 procent.
Avfallseldade anläggningar utvecklas mot effektivare förbränningsteknik och för att kunna ta hand om
nya avfallsslag, till exempel riskavfall från sjukhus.
Det tas också fram metoder för att bättre ta tillvara
på restprodukterna, till exempel återanvändning av
slagg som fyllmaterial vid vägbyggen. I takt med att
sortering av hushållsavfall utvecklas, blir också den
fraktion som går till förbränning bättre. Genom att
utveckla metoder för att bala avfallet, kan det också
lagras och användas när behovet är som störst.

För småskalig, kommersiell elproduktion finns tre
alternativ: ottomotor, dieselmotor och gasturbin för
lite större enheter. Dieselmotorer har tidigare huvudsakligen använts för fartygsdrift, men har under de
senaste decennierna nått en allt större användning i
kraftverk internationellt. Det används även dieslar
som drivs av naturgas och biogas för elproduktion i
Sverige. Bidraget från dessa i ett nationellt perspektiv
är dock mycket litet.
Anledningen till det ökade intresset är att diesel
motorn har ett förhållandevis lågt pris och en relativt
hög elverkningsgrad även i små enheter, cirka 40 procent för en anläggning på 1 MW. I små anläggningar,
cirka 100 kWe, är ottomotorn en vanlig lösning. Den
har då en elverkningsgrad på cirka 33 procent. Gasturbiner beskrivs i tidigare avsnitt.
Gasmotorerna drivs vanligen med naturgas eller
olja. Gasmotorer utgår ifrån en mogen teknik. Utvecklingen är främst inriktad mot att kunna använda
andra bränslen, såsom biogas från rötning eller förgasning.
Idag finns en större demonstrationsanläggning för
förgasning av biomassa i Sverige; Göteborg Energis
anläggning GoBiGas, och flera mindre forskningsförgasare, bland annat på Chalmers, KTH och vid SP
Energy Technology Center i Piteå.
Förgasad biomassa kan användas direkt för el
produktion i en gasmotor och behöver inte förädlas
till metan innan. Från biobränsle, inklusive förgasning, ger det en elverkningsgrad på cirka 30 procent
i kraftvärmedrift. Det är en enkel lösning som kan
göras småskalig. Ångpannor är för dyra i småskalig
tillämpning. Ska gasen användas som fordonsbränsle
krävs däremot rening och uppgradering till metan.
Gasmotorer kan även förses med en utrustning som
kan använda restvärmen i de heta rökgaserna (restvärme-ORC), och då kan elverkningsgraden öka till 40
procent.

Roll i elsystemet

Avfallseldade kraftvärmeverk kan bara användas
som basanläggningar i systemet, då avfallet produceras året om och måsta tas om hand inom kort tid,
vilket ger driftstider på cirka 7000 fullasttimmar. Avfallseldade kraftvärmeverk lämpar sig inte för effekt
reglering.

Övergripande miljöaspekter

Det ställs mycket höga miljökrav på förbränning av
avfall, vilket innebär att det krävs en mycket avancerad rökgasrening.
Förbränning av avfall ger olika typer av aska,
bottenaska och flygaska. Den tunga askan från pannans botten, så kallad bottenaska, rensas från metallskrot och kan till exempel användas som konstruktionsmaterial på deponier. Den lätta flygaskan som
är kalkrik kan omvandlas till gips och användas som
fyllnadsmaterial.
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6. Kärnkraftverk
Kärnkraftverk skiljer sig på många sätt från andra
elproduktionsanläggningar. Under normal drift är
miljöpåverkan liten, men konsekvenserna av en allvarlig olycka kan bli mycket stora. Kärnkraftsreaktorer
behöver också kontinuerlig tillsyn. Även när reaktorn
är avställd krävs kylning av resteffekten. Därför är säkerhetsaspekterna alltid överordnade alla andra frågor.
Det handlar både om säkerheten i tekniska lösningar,
men också om ett ledarskap med fokus på säkerhet.
Att ta hand om kärnavfallet och förvara det använda
kärnbränslet på ett säkert sätt under mycket lång tid
kräver också särskilda processer och anläggningar.
Kärnkraft har en speciell ställning opinionsmässigt och politiskt, vilket till exempel framgår av att
länder som Tyskland och Storbritannien på senare år

har gjort helt olika ställningstaganden avseende ny
kärnkraft.

Kärnkraft – fission
Kärnkraftverk är kondenskraftverk där turbinen
drivs av vattenånga och vattnet tillförs energi genom
den värmeenergi som utvecklas vid kärnklyvning, så
kallad fission. Nästan samtliga dagens reaktorer är så
kallade termiska reaktorer, i vilka uran används som
bränsle. Naturligt uran består av två olika isotoper,
uran-235 (0,7 procent) och uran-238 (99,3 procent).
Det är uran-235 som är den klyvbara isotopen i termiska reaktorer.

Figur 19: Reaktorhallen i Forsmark 3. Källa: Vattenfall.
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ställen i Europa men är ännu inte i drift för civilt bruk.

procent av den totala volymen kärnavfall. För att stoppa strålningen från detta kärnbränsle krävs ﬂera meter vatten eller

Elektrisk
generator

Tryckvattenreaktor
Ånggenerator

Turbin

Tryckkärl

Reaktor

Kondensor

Bränsleelement
(Uran)

Havsvatten

Reaktorn innehåller vatten och uran. När uranatomerna delas värms vattnet
Figur 20: Schematisk bild över hur en tryckvattenreaktor
upp till 325 °C. Det höga trycket inne i reaktorn regleras av ett tryckkärl och
hindrar vattnet från att koka.

Det varma vattnet från reaktorn överförs till ånggeneratorn. Ånga bildas,
eftersom trycket här är lägre. Trycket från ångan gör att turbinbladen roterar.
Turbinen driver en generator som genererar elektricitet. Ångan leds sedan till
en kondensor som består av många små rör. Havsvatten pumpas igenom rören
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och när ångan möter de kalla rören kondenserar den och blir till vatten igen.

fungerar.
Källa: Vattenfall.
Havsvattnet pumpas tillbaka till havet igen och är då i genomsnitt 10 °C varmare än när det gick in i kondensorn.
Vattnet pumpas tillbaka från ånggeneratorn in i reaktorn för att sedan värmas
upp på nytt. Vattnet i reaktorn cirkulerar alltså i ett slutet kretslopp så varken
ånggeneratorns vatten eller det kylande havsvattnet kommer i kontakt med
vattnet i reaktorn.

Atomkärnorna klyvs genom växelverkan med fria
neutroner, varvid fler neutroner bildas och en kedjereaktion uppstår. För att kunna styra och ha kontroll
över kedjereaktionen används styrstavar som absorberar neutroner.
ENERGIKÄLLOR
I de termiska reaktorerna har moderatorn till uppgift att bromsa in de snabba neutronerna som bildas
vid kärnklyvningen. Det sker genom att neutronerna
kolliderar med atomkärnorna i moderatorn, som består av lätta atomer. I den allra största delen av dagens
reaktorer (362 stycken) används då vanligt (lätt) vatten, men även tungt vatten 2 och kol (grafit) används.
För att transportera bort värmen från härden används
vatten i de allra flesta fall, men några reaktorer (15
stycken) använder koldioxid.
Det finns två typer av termiska reaktorer i Sverige:
kokvattenreaktorer (Boiling Water Reactor, BWR)
och tryckvattenreaktorer (Pressurized Water Reactor,
PWR). I en kokvattenreaktor produceras ånga direkt i
reaktortanken och leds in i ångturbinen som driver
en generator. I tryckvattenreaktorn bringas inte vattnet i kokning, utan värmen växlas över till en ång
generator.
Majoriteten av dagens reaktorer i världen har
en drifttid på över 30 år och är därför av en tidig
grundkonstruktion, som i många fall säkerhetsmässigt uppdaterats genom omfattande och dyra förbättringar. Under senare år har dock nya termiska
reaktorkonstruktioner med så kallade passiva säkerhetssystem presenterats, där säkerheten baseras på
grundläggande fysikaliska lagar som gravitation och

naturlig konvektion. Likaså finns ett forsknings- och
utvecklingsarbete på reaktorer, vilka också kan använda uran-238 och torium som bränsle.
Elverkningsgraden i ett kärnkraftverk utgår från
verkningsgraden i ångcykeln. Den ligger idag på mellan 32 till 36 procent, räknat som nettoproduktionen
av el genom den termiska effekten, det vill säga energi
innehållet i ångan.
Tekniskt sett skulle ett kärnkraftverk kunna gå i
kraftvärmedrift. De allra flesta kärnkraftverk producerar dock bara el och all överskottsvärme kyls bort.
De befintliga kärnkraftverken i Sverige är alla lokaliserade till kusten för att kunna använda havsvatten
som kylvatten.
Den äldsta reaktorn, Oskarshamn 1, har en el
effekt på strax under 500 MW, och den största som
nu är i drift, Oskarshamn 3, har en installerad effekt
på 1400 MW. I Västeuropa planeras och byggs nya
kärnkraftsreaktorer i Finland, Frankrike och Storbritannien. I Central- och Östeuropa är 13 reaktorer
under byggnad. De är alla i storleksordningen 1200–
1600 MW.

Kärnkraftens roll i elsystemet

Majoriteten av världens kärnkraftverk används som
basanläggningar. Kärnkraftverk har höga kapitalkostnader och relativt låga rörliga bränslekostnader,
vilket gör att utnyttjningstiden bör vara så lång som
möjligt över året.
I länder med hög andel kärnkraft är det dock önskvärt att kunna reglera effekten efter efterfrågan. I
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Frankrike, som är det land i världen med högst andel
kärnkraft, används flexibel kärnkraft rutinmässigt för
att följa elefterfrågan. Man använder sig både av långsam, planerad nedreglering i effekt under nätter och
helger, så kallad lastföljning. Och även av automatisk
frekvensreglering, så kallad primär- och sekundär
reglering kopplad till elmarknaden (Elforsk 2011B).
I Sverige svarar kärnkraften för basproduktion, men
skulle i framtiden, med en fortsatt utbyggnad av vindkraft, kunna utgöra en mer flexibel kraftkälla. Tekniskt sett kan de svenska reaktorerna användas både
för lastföljning och primärreglering. Effektregleringar
sliter emellertid på anläggningen och det ökar även
risken för störningar. Det kan också ta upp till ett par
dygn innan anläggningen kan gå i full effekt igen efter
att anläggningen körts på en reducerad effekt.
Det finns nya moderna reaktorsystem att köpa
på marknaden som har god förmåga till flexibel el
produktion.

tusen år. Sverige ligger långt framme i detta arbete.
Ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle,
placerat utanför Forsmark, är för närvarande under
prövning av strålsäkerhetsmyndigheten, samt markoch miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. I Finland
har myndigheterna gett klartecken till bygge av ett
slutförvar i Olkiluoto baserat på den svenska KBS3–
metoden.

Förväntad teknikutveckling

Olika reaktortyper brukar delas in i olika generationer
beroende på utvecklingsnivå. Majoriteten av dagens
kommersiella reaktorer är av generation II.
Den teknik som byggs idag och som kommer att
byggas den närmaste framtiden kallas generation III
och generation III+. Det som skiljer generation III från
tidigare generationer är avancerade, och mer robusta
säkerhetssystem. Systemen bygger på principen att
de ska vara passiva och bygga på naturlagarna, och
inte på avancerade styrsystem som är beroende av el
för att fungera. Vid de reaktorsystem som har kvar
aktiva system finns en redundans genom fyra identiska och fysiskt helt separerade system samt möjlighet att hantera en eventuell härdsmälta. Driftsäkerheten förbättras också genom tåligare material och
robustare konstruktioner. Kostnaderna för många
av de nya reaktorerna reduceras genom en förbättrad
bränsleekonomi, att systemlösningarna innebär färre
komponenter samt att ett modulsystem planeras vid
konstruktion och byggnad.
Reaktorer i ett längre framtidsperspektiv, generation IV, bygger på andra reaktorfysikaliska principer
än dagens termiska reaktorer, i första hand genom att

Övergripande miljöaspekter

Utförda livscykelanalyser (Analysgruppen 2014), som
tar hänsyn till hela kärnkraftscykeln, det vill säga
kärnbränsleproduktion, reaktordrift, byggnad/rivning och hantering av det radioaktiva avfallet, visar
att kärnkraft vid normaldrift, främst genom mycket
små koldioxidutsläpp, har liten miljöpåverkan. Däremot har olyckor med omfattande radioaktiva utsläpp
stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.
Hantering av det utbrända kärnbränslet är den
miljöf råga som främst förknippas med driften av
dagens kärnkraftverk. Det behöver isoleras från bio
sfären under mycket långa tidsrymder, upp till hundra

Tabell 4: Kärnkraftverk, effekt (MW) och elproduktion 2013 och 2014, TWh. Källa: Svensk Energi.
Elproduktion

Nettoeffekt

I drift

Barsebäck 1

(600)

1975

Barsebäck 2

(600)

1975

-

-

Forsmark 1

984

1980

7,5

8,1

Block

2013

2014

-

-

Forsmark 2

1 120

1981

8,7

8,8

Forsmark 3

1 167

1985

9,0

8,5

473

1972

0,5

3,1

Oskarshamn 1
Oskarshamn 2

638

1974

1,7

0,0

Oskarshamn 3

1 400

1985

9,4

9,2

Ringhals 1

878

1976

6,1

5,5

Ringhals 2

866

1975

6,3

4,3

Ringhals 3

1 064

1981

6,9

8,1

Ringhals 4

938

1983

7,4

6,7

63,6

62,2

Summa

9 528
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de inte bromsar neutroner genom en moderator. Det
öppnar för samtidig förbränning och produktion av
bränsle (bridning och transmutation), och andra kylmedel än vatten, till exempel metaller med låg smältpunkt. Det leder till ökad säkerhet eftersom brid
reaktorerna kan drivas vid atmosfäriskt tryck och den
stora värmekapaciteten i kylmediet medför kylning av
restvärmen med naturlig cirkulation. Dessa reaktorer
ligger i dag huvudsakligen i forsknings- och teknik
utvecklingsvärlden, även om några protot yper nu
byggs, i bl.a. Ryssland och Frankrike. Här bedömer
man att sådana reaktorer skulle kunna introduceras
i större skala med början omkring 2040 respektive
2050. De möjliggör mycket effektivare resursutnyttjande genom att använda uran-238 och torium
som bränsle. Genom att bränslet från dessa reaktorer upparbetas och flera så kallade aktinider3 återanvänds som bränsle, kommer det avfall som återstår
att innehålla mindre mängder långlivade aktinider.
För svensk del skulle en del av plutoniet i det använda
kärnbränslet från dagens kärnkraft initialt kunna utnyttjas som bränsle.
En utveckling som kan komma är att man istället
för att bygga större reaktorer gör en rejäl nedskalning av anläggningarna. Det skulle möjliggöra små
modulära reaktorer på något eller några hundratal megawatt. Fördelen med detta är de till stor del
skulle kunna tillverkas på fabrik och transporteras till
anläggningsplatsen och monteras ihop till en komplett
anläggning. Det sänker kostnaderna och kortar ned

byggtiden avsevärt och ger därmed en minskad investeringskostnad och ett tidigt positivt kassaflöde. För
att nå sin fulla potential förutsätter konceptet en hög
grad av standardisering (Analysgruppen 2012).

Fusion
Fusion innebär en sammanslagning av lätta atom
kärnor, under samtidig utveckling av energi. Det är
samma reaktion som sker i solen. För att det ska kunna ske i en reaktor krävs inneslutning av det så kallade
högtemperaturplasmat under en längre tid. Tekniken,
som kräver en omfattande teknikutveckling, innebär
en möjlighet till elproduktion med synnerligen små
koldioxidutsläpp, enormt stor bränsletillgång (genom
väteisotoperna deuterium och tritium), små volymer
av kortlivat avfall och ingen möjlighet till olyckor med
stora utsläpp till omgivningen.
Vägen till demonstration av tekniken har hittills
visat sig vara lång, och kräver omfattande internationellt samarbete. Ett sådan sker nu med ”The International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER).
ITER ska följas av en prototyp för en elkraftproduktionsanläggning, baserad på fusionstekniken, benämnd DEMO. Sannolikt kommer inget fusionskraftverk vara i drift före 2050 (OECD/NEA 2015).
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7. Ekonomi och förutsättningar
för investeringar
Elpriset har fallit under senare år vilket leder till en
allt sämre lönsamhet i befintliga anläggningar och
försvårar för investeringar i nya anläggningar. För att
nyinvesteringar ska komma till stånd krävs elpriser på
i storleksordningen 50–60 öre per kWh, och nu (juni
2015) ligger priserna kring 20 öre/kWh. Förutsättningarna varierar emellertid mellan olika kraftslag.
Förutom elpriserna har även intäkterna för el
certifikat gått ned för de kraftslag som omfattas av
systemet. Priset för certifikat har i princip halverats
de senaste 5 åren, från nivåer kring 300 till 150 kronor. Producenterna tilldelas ett elcertifikat per mega
wattimme certifikatberättigad el de producerar.
I Figur 23 visas de totala produktionskostnaderna,
inklusive kapitalkostnader för olika kraftslag, samt
med respektive utan dagens styrmedel.4 Det kraftslag
som ur ett elproduktionsperspektiv är mest lönsamt
är avfallsbaserad kraftvärme, medan solkraft är dyrast. Ändå byggs det solcellsanläggningar. Det beror
delvis på att det är två helt olika typer av aktörer som
investerar. Ett kommunalt eller privatägt energibolag
som bygger en avfallseldad anläggning som primärt
ska användas för värmeproduktion, respektive en

privatperson eller ett fastighetsbolag som investerar i
solcellspaneler för att täcka delar av sitt eget elbehov.
Energibolaget producerar el för försäljning och har
spotmarknaden som referenspris, medan privatpersonen jämför kostnaden för egen solkraft med elpriset
personen får betala, inklusive elskatt och nätavgifter.
Förutom rena incitamentsstrukturer, skiljer sig
styrmedel, affärsmässiga risker och miljöaspekter de
olika kraftslagen åt, vilket innebär att förutsättningen
för en investering inte bara styrs av produktionskost
naden per kilowattimme.
Nedan diskuteras översiktligt olika aspekter på vad
som påverkar investeringar i olika kraftslag. Inom
denna rapport ges inte utrymme för en djupare analys
av de olika styrmedlens påverkan.

Vattenkraft
Idag byggs det i princip inga nya vattenkraftverk i
Sverige, delvis beroende på svårigheten att få miljötillstånd. Däremot sker det upprustningar i befintliga
anläggningar och nyinvesteringar i redan reglerade

Figur 21: Elpriset har varit fallande under senare år. I diagrammet visas systempriset på Nord Pools spotmarknad per vecka från 2013
t.o.m. v. 24, 2015, i öre/kWh. Källa: Nord Pool Spot 20150618.
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Figur 22: Månadsgenomsnitt på elcertifikat 2009 t.o.m. maj 2015, SEK/MWh. Källa: Svensk Kraftmäkling.
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Figur 23: Produktionskostnader för ny kraftproduktion, inkl. kapitalkostnader (6 procent) samt med respektive utan dagens
styrmedel, öre/kWh. Gasturbiner är inte med i diagrammet p.g.a. en annan skala; produktionskostnaden ligger på 506 respektive
503 öre/kWh. Källa: Elforsk El från nya och framtida anläggningar 2014.
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Solceller

Vattenkraft

Vindkraft

vattendrag. När vattendomar omprövas kan det också leda till att produktionskapaciteten minskar. Hur
förutsättningarna för utbyggnad av vattenkraften kommer att se ut i framtiden styrs i stor utsträckning av hur
systemen för miljöprövning kommer att utformas.
Fyra större norrländska älvar är outbyggda och
skyddas inom miljöbalken. Hänsynstaganden som
ligger till grund för bedömningen är bland annat biologisk mångfald och riksintressen för naturvården,
kulturminnesvård och friluftsliv. Dessa så kallade
nationalä lvar är Kalix älv, Torne älv, Pite älv och
Vindelä lven. Elproduktionspotentialen i dessa har
uppskattats till cirka 15 TWh (Svensk Energi 2011).
Produktionskostnaden för ny vattenkraft ligger
kring 50 öre/kWh för småskalig och på drygt 40 öre/
kWh för storskalig vattenkraft, inklusive dagens styrmedel. En fördel med vattenkraften är att den har låga
driftskostnader eftersom ”bränslet”, vattnet är gratis.
Småskalig vattenkraft, produktionsökningar i befintlig vattenkraft och ny vattenkraft omfattas också av
elcertifikatsystemet, vilket genererar en intäkt.
Med dagens låga el- och elcertifikatpriser lönar det
sig inte att investera i vattenkraft, men vattenkraften
har ändå ett mycket stort värde, som kan öka på sikt.
Enligt en sammanställning av Svensk Energi finns det
en potential på ytterligare 5,9 TWh vattenkraft inom
redan reglerade älvar (Svensk Energi 2011).
Vattenkraftens stora fördel ur ett systemperspektiv
är att den är reglerbar och kan lagras. Den kan därför
leverera mycket viktiga tjänster för frekvensreglering
och effektreserv. Den har också ett produktionsmönster över året som gör att den kan få ett högre pris än
det genomsnittliga priset på spotmarknaden.

ningsavgifter. Det finns generellt sett en stor acceptans
för vindkraft i samhället, men lokalt kan motståndet
bli stort, vilket också kan försvåra för en investering.
Vid en kraftig utbyggnad av vindkraft kan den motverka sin egen lönsamhet. Den producerar som mest
när det blåser mycket, vilket i sin tur pressar ned elpriset på spotmarknaden. Vindkraftens produktionsmönster kan därför medföra att den får ett lägre elpris
än det genomsnittliga priset på spotmarknaden.
Vindkraften har viss möjlighet att leverera system
tjänster. Den går snabbt att reglera ned och upp, förutsatt att det blåser. Med dagens marknadssystem är
det dock inte lönsamt för vindkraften att erbjuda den
typen av tjänster. Det är framförallt uppreglering som
är dyrt eftersom producenten då måste spilla vind för
att kunna reglera upp vid behov. Om nedreglering
säljs separat borde vindkraften redan idag kunna vara
med på marknaden.

Solceller
Priset på solceller, både enskilda moduler och nyckelfärdiga system, har sjunkit kraftigt under senare år.
Kostnaderna för ett takmonterat system på en villa
har till exempel fallit till närmare en fjärdedel mellan
2010 och slutet av 2014 (IEA 2014).
Till stor del beror det på en växande efterfrågan.
Prisminskningen är starkt kopplad till antalet producerade solcellsmoduler, och det sker fortlöpande en
utveckling.
Solkraft har mycket låga driftskostnader, så huvuddelen av kostnaden ligger i investeringen. Fortsatta investeringar styrs främst av energiskattesystemet och
investeringsstöd.
Investerare i en solelanläggning är vanligen ett fastighetsbolag, industrier eller andra typer av verksamheter
som äger egna fastigheter, bostadsrättsföreningar eller
privata villaägare. Solkraft är det enda kraftslag som är
kopplat direkt till byggnaden där elen används, vilket
innebär att den inte belastas med några nätavgifter. Vidare belastas för närvarande egenproducerad solkraft
som används direkt inte med någon energiskatt. Rege
ringen har i en lagrådsremiss (juni 2015) föreslagit att
energiskattebefrielsen för solceller ska begränsas till
255 kW installerad effekt från och med 1 juli 2016.
Spotpriset är således inte referenspris vid investeringar i solkraft, utan det är elpriset i konsumentledet
då privatpersoner investerar. För fastighetsbolag och
industrier gäller andra skatteregler, men de investerar
också för att använda elen för eget bruk. Även image
eller en uttalad miljöprofil för verksamheten kan vara
en drivkraft för att investera i en solelanläggning.
Produktionsmässigt har solkraft en dålig årsprofil,
eftersom den främst producerar på sommaren, men
den har en bra dygnsprofil när den producerar. Solelen
är visserligen väderberoende, men den är relativt lätt
att prognosticera.

Vindkraft
Investeringar i vindkraftverk är i första hand beroende av att det är ett bra vindläge, och att ersättningen
genom elpris och elcertifikat är tillräckligt hög. Kostnaderna för vindkraftsinvesteringar sjunker kontinuerligt och det finns enligt en uppskattning från
Energimyndigheten en stor potential för vindkraft på
land i Sverige, under 55 öre/kWh. Till havs är priserna
fortfarande betydligt högre än för flera andra elproduktionstekniker.
Ambitionen i elcertifikatsystemet är avgörande för
fortsatta investeringar i vindkraft med dagens elpriser
(2015). Havsbaserad vindkraft som är betydligt dyrare
behöver dessutom extra stöd utöver elcertifikaten för
att kunna realiseras.
Nya aktörer har kommit in på energimarknaden
genom intresset för grön el och möjligheten att investera i vindkraft, till exempel fastighetsbolag och indu
strier, men även privatpersoner som är andelsägare
genom vindkraftskooperativ.
Tröskeleffekter för investeringar i vindkraft finns
främst på nätsidan i form av nätavgifter och anslut31

Kondenskraftverk

iska elmarknaden, kan det ge förutsättningar för att
använda gaskraft som ett komplement på reglermarknaden.
Det som talar emot är att naturgas är ett fossilt bränsle. På sikt när förgasningstekniken har utvecklats ytterligare kan gaskombikraftverk baseras på förnybar gas.

Det finns fem äldre oljeeldade kondenskraftverk i Sverige som uteslutande används som reservkraft. Tekniskt skulle även de kunna användas som reglerkraft.
Ett eventuellt införande av en kapacitetsmarknad
skulle kunna öka värdet på den här typen av anläggningar.
I vilken utsträckning kondenskraftverken finns kvar
beror på hur länge effektreserven behålls. Nu föreslås den förlängas den till 2025. Investeringar i nya
kondensk raftverk för reservkraftändamål kommer
inte att ske. Det är för dyrt jämfört med alternativen,
till exempel gasturbiner.
Det finns ingen kolkondens i Sverige. Kolkraft förekommer fortfarande i kraftvärmeutförande på några
enstaka platser, men de är alla under avveckling.
Det kommer sannolikt inte att byggas några nya
kondenskraftverk i Sverige, oavsett bränsle, av lönsamhetsskäl. Däremot skulle befintliga biobränsle
eldade kraftvärmeverk kunna kompletteras med utrustning för att kunna gå i kondensdrift, om elpriset
är gynnsamt. Det skulle möjliggöra kondensdrift under timmar med låg efterfrågan på värme och förlänga
driftstiden över året.

Kraftvärme i fjärrvärmesystem
Kraftvärmeverk är beroende av ett värmeunderlag.
Fjärrvärmemarknaden har efter en lång utbyggnadsfas gått in i en mognadsfas under senare år. Ökad
konkurrens från värmepumpar och energieffektiviseringsåtgärder i byggnader kan minska utrymmet
för kraftvärme framöver. Idag utnyttjas emellertid
bara 40 procent av det möjliga värmeunderlaget för
elproduktion. Kraftvärmen skulle därför kunna öka
baserat på redan befintligt värmeunderlag, men det
kan innebära att det måste byggas nya anläggningar i
nät som idag inte har kraftvärme.
Det finns också möjligheter att öka elproduktionen
i befintliga kraftvärmeverk, dels genom effektiviseringar, men också genom att förse kraftverket med en
kondensturbin och kallkondensor, eller återkylare för
att minska beroendet av värmeunderlaget.
Fördelen med kraftvärmeverk är att de levererar el
vintertid när behovet är som störst. Elproduktionen
är dessutom fullt reglerbar med begränsningen att det
antingen finns en möjlighet att köra i kondensdrift,
eller att det finns ett tillräckligt stort värmeunderlag.
Det finns även möjligheter att bygga biobränsleeldade
kondenskraftverk, med full reglerbarhet, och med
möjlighet att tappa av energi för fjärrvärmeändamål
efter behov. Det är enbart fråga om ekonomiska förut
sättningar för investeringen.
Som bränsle används oftast biobränsle eller till en
mindre del avfall. Teknikerna och förutsättningarna
skiljer sig åt mellan de båda bränsleslagen. Biobränsle
eldade anläggningar är mer flexibla och har en högre
elverkningsgrad än avfallseldade. De har därför möjlighet att leverera, och i förlängningen sälja system
tjänster såsom balansreglering och toppeffekt. Avfallseldade kraftvärmeverk har generellt sett högre
kapitalkostnader och en lägre elverkningsgrad än
biobränsleeldade anläggningar. Den starkaste drivkraften för att investera i avfallseldade anläggningar
är deponiavgiften och deponiförbudet, som gör att anläggningsägaren får betalt för att ta hand om bränslet.
Mycket av det avfall som används idag importeras,
eftersom kapaciteten för avfallsförbrännings i övriga
EU är liten i förhållande till de stora avfallsvolymer
som fortfarande läggs på deponi. Sverige har också
genom välutbyggda fjärrvärmenät möjlighet att energiåtervinna avfall till en låg kostnad i jämförelse med
många andra EU-länder.
Faktorer att beakta vid investeringar är elpris, förväntad prisutveckling på elcertifikat, bränslepriser

Gasturbiner
Gasturbiner har främst en viktig roll som effektreserv
och för att upprätthålla balansen i systemet. De är
billiga att investera i men har höga driftskostnader.
På dagens elmarknad används de mycket sällan.
Investeringar i gasturbiner sker därför inte på samma
affärsmässiga grunder som övriga elproduktions
anläggningar.
Idag är det främst Svenska kraftnät som äger gasturbiner för störningsreserven. Det är väldigt sällan
det sker nyinvesteringar i gasturbiner i Sverige. Nyinvesteringar skulle kräva någon form av ersättning för
tillgänglig effekt.
Gasturbiner är emellertid ett billigt alternativ för
att hantera situationer med hög last och låg vind- eller
solkraftsproduktion, relativt att investera i fler kablar
och annan ny kraftproduktion eftersom det sannolikt
rör sig om få driftstimmar per år.

Gaskombikraftverk
Gaskombikraftverk har många fördelar i en ny marknadssituation. De är flexibla och kan användas både
för primär- och sekundärreglering. Gaskraftverken
har relativt låga investeringskostnader, men höga
driftskostnader, vilket ställer lägre krav på lång utnyttjningstid över året. Viktigare är ersättningen per
kWh för den el som produceras. Införs kapacitetsmarknader, eller liknande instrument på den nord32

och förväntade drifttider över året. Det senare blir en
allt större fråga då alltmer väderberoende kraft kommer in i systemet. Nya EU-regler kan också komma
att påverka förutsättningarna för att ta ut biomassa
ur skogen, och att importera avfall.
Kraftvärmeverk i fjärrvärmesystemen kan få ett högre elpris än snittpriset på elspot eftersom elproduktionen sker under vinterhalvåret då värme efterfrågas
och elpriset i allmänhet är högre.

kraftslag. Sannolikt skulle dock kalkylräntan ligga
högre eftersom investeringar i ny kärnkraft innebär
en större risk än för till exempel vindkraft.
Investeringar i ny kärnkraft är förknippad med
långa ledtider och höga kapitalkostnader, vilket i sig
innebär en särskild affärsrisk knuten till osäkerhet om
hur elmarknaden kommer att utvecklas på lång sikt.
Därtill kommer den politiska risken som kan innebära
ökad beskattning och att drifttillstånd kan dras in av
politiska skäl.
För att investeringar i nya kärnkraftverk ska komma tillstånd krävs en politisk vilja och eventuellt stöd
för detta, samt att den affärsmässiga risken kan delas
mellan ingående aktörer. I till exempel Storbritannien
garanterar staten en viss intäkt för det kärnkraftverk
som nu planeras. För att sprida risken i marknaden
kan man tänka sig att både reaktorleverantören och
stora elanvändare deltar i investeringen. I Finland har
aktörerna, inklusive leverantören, delat på affärsrisken vilket har möjliggjort investeringen i Olkiluoto 3.
Med dagens lagstiftning är eventuella investeringar
i nya kärnkraftverk i Sverige begränsade till de platser
där kärnkraftverken ligger idag.
Lönsamheten i befintliga kärnkraftverk påverkas av
lågt elpris och skatter. Därtill kommer kärnavfalls
avgifter som tenderar att öka. Totalt sett ökar kostnaderna, vilket kan bidra till att mindre lönsamma
verk stängs.

Kraftvärme inom skogsindustrin
Avkastningskraven på industriell kraftvärme är generellt sett högre än på kraftvärme inom fjärrvärme
systemen. Primärinvestering är alltid i den industriella
processen som kompletteras med elproduktion om
priset på el och elcertifikat är tillräckligt högt.
Möjligheterna till fortsatt elproduktion inom skogsindustrin styrs primärt av utvecklingen inom branschen, elpriset och styrmedel.

Kärnkraft
Produktionskostnaden för ny kärnkraft ligger på cirka
60 öre/kWh, inklusive dagens styrmedel, om samma
beräkningsförutsättningar används som för övriga
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8. Bilaga
FOTNOTER
1.

2.

3.

4.

I en ”Organisk Rankine-cykel” (ORC) har vattnet ersatts med ett annat arbetsmedium som förångas
vid lägre temperaturer.
Tungt vatten innehåller tungt väte, deuterium, som även innehåller en neutron vid sidan av protonen
i atomkärnan, vilket ger en fördubblad atomvikt.
Benämning på 14 grundämnen med höga atomnummer (90–103), som bland annat omfattar uran och
plutonium, och flera tunga atomer och klyvningsprodukter som uppstår i en kärnreaktor.
För fullständig redovisning av alla antaganden och beräkningsförutsättningar bakom siffrorna hänvisas
till Elforks rapport: El från nya och framtida anläggningar 2014. Elforsk rapport 14:40 (www.elforsk.se).
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