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Sammanfattning 

USA tillhör de länder i världen som använder mest energi per capita, mer än Sverige. Trots att 

förnyelsebar energi och hållbarhetstänk prioriteras förhållandevis högt inom utvecklade länder 

står fossila bränslen för en majoritet av elektriciteten i landet. Landet har samtidigt en djup och 

definierande kultur där staten sällan reglerar industrier på den nivå som kan hittas i Europa. Den 

handel med utsläppsrätter som introducerades i EU ses av de flesta som ett 

marknadsmisslyckande men var samtidigt ett ärligt försök att skifta utvecklingen mot förnyelsebar 

elproduktion och renare industrier. Den här studien syftar till att med hjälp av existerande 

forskning analysera de externa kostnader som kan associeras till en viss elproduktion, denna data 

kombineras sedan med prognoser för framtida genereringskostnader för att visa en utveckling. 

Studien är begränsad till naturgas och solkraft.  

Det är förhållandevis osannolikt att dessa externa skadekostnader till fullo skulle beläggas på de 

företag som genererar elektriciteten då detta skulle skala bort den lilla marginal som idag finns att 

arbetar med. Detta anser vi är speciellt troligt i fallet USA där försök till liknande utsläppsrätter 

inte når fram till allvarlig politisk diskussion. 

Studien finner att potentiella skadekostnader är på samma nivå som produktionskostnaden med 

båda energityperna. Vi är kritiska till resultaten i solkraftens fall, detta då de siffror som finns 

publicerades inte är representativa för dagens teknik. Vi anser därför att ny forskning är 

nödvändigt på området för att ge råd och vägledning vid policyutformning och satsningar. 

För naturgasen så skulle den potentiella skadekostnaden idag ligga kring 4 cent per kWh, jämför 

kostnaden för generering på cirka 4,8 cent. På solcellssidan är beloppet 2,7 cent per kWh för 

skadekostnader mot ca 4,7 cent i produktionskostnad. I framtiden väntas skadekostnaden stiga i 

båda fallet då marginalkostnaden för ytterligare koncentration av hälsoskadliga partiklar och 

växthusgaser ökar. 

Resultatet i känslighetsanalysen med reviderad effektivitet för solpanelerna ger kraftigt förändrade 

siffror. 
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Abstract 

The US belong to the top 20 countries in the world when sorted by energy consumption per 

capita, well above Sweden. Despite renewables and sustainable development being on the agenda 

for most developed countries the US continues to rely on fossil fuels for electrical generation. 

Compare to the EU, the US has a deep resentment of government meddling in industries and 

business. Special taxes and fees are frowned upon greatly. The EU introduced trading emission 

allowances between member states in an attempt to sway electrical companies and other energy 

intensive industries towards proverbial greener pastures. This is widely regarded as a huge market 

failure as very few companies changed their mindset and instead opted to produce less to avoid 

these taxes. Despite the failure this was an honest attempt to steer development towards more 

sustainable options. This study intends to analyse the external costs associated with electrical 

production from natural gas and solar power.  

While it is improbable that all the associated damage costs and such would be attributed to the 

company producing the electricity this study hopes to shed some light on just how big these 

potential costs are. By combining past studies on damage costs with current forecasts made by 

the Energy Information Agency of the United States on future cost of generation we intend to 

show a bigger picture.  

Our analysis finds in both cases that damage costs are just as high as the cost of generation. In 

the case of solar we find this highly doubtful, mainly since the damage costs calculated are based 

on technology from the late eighties. We believe that further research is needed in this area since 

most research today focuses solely on the aspect of global warming.  

We present a continuous prognosis that ends in 2040. Key findings are that today the potential 

damage costs of natural gas are around 4 cents per kWh electricity, compare this to the current 

cost of generation at 4,8 cents. In the case of solar the damage costs today are 2,7 cents 

compared to a generation cost of 4,7 cents per kWh.  

Simply updating the efficiencies of solar panels to today’s number yields a wholly different result, 

this is however bases on the fact that a doubling in performance reduces damage costs by half. 
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1. Problemformulering och mål 

Genereringskostnaden för fossila bränslen har historiskt sett varit billigare än förnyelsebara 

motsvarigheter. Idag är det inte längre än självklarhet och enligt vissa analyser är det fossila 

alternativet dyrare. Denna skillnad blir i verkligheten större när energikällan orsakar externa 

kostnader som samhället får stå för. Endast kärnkraften har krav på sig att inkorporera kostnader 

relaterade till dess värdekedja som slutförvaring och katastrofförsäkring (World Nuclear, 2018), 

dessa kostnader samlas i form av avgifter som betalas till fonden Nuclear waste fund. Externa 

kostnader är i fossila bränslens fall relativt höga sett till genereringskostnaden. I kols fall är de 

sociala kostnaderna idag högre än produktionskostnaden (Rabl, Spadaro. 2016). Solkraft och 

andra förnyelsebara energikällor förkastas som alternativ p.g.a. kostnadsskillnaden mot den 

historiskt billiga naturgasen men också då dessa kraftverk saknar förmågan att följa efterfrågan i 

ett elnät. Priset på naturgas har kraftigt sjunkit p.g.a. möjligheten att utvinnas från bl.a. 

skifferformationer. 

Solkraft är redan idag ett konkurrenskraftigt alternativ till olja och gas, samtidigt som 

marginalkostnaden för utsläppta växthusgaser ökar så går priserna på solceller ner. EIA gör 

kontinuerligt prognoser som analyserar USA:s framtida energimix och de tekniker som förväntas 

utgöra mixen. Idag läggs stor vikt vid den billiga naturgasen och den politiska ledningen ser den 

som ett framtida hopp.  

I de prognoser som presenteras utelämnas dock externa kostnader samtidigt som 

administrationen trots det beräknar skadekostnader per växthusgas. USA har för tillfället ingen 

form av beskattning eller avgift på växthusgaser och inga planer finns idag på införande. Förutom 

växthusgaserna så genererar elproduktion indirekt andra skadliga ämnen och partiklar, både 

uppströms och nedströms i värdekedjan. Dessa utsläpp associeras med bl.a. 

produktionsprocesser och råvaruframställning.  

Målet är att analysera tidigare studier som estimerat externa kostnader för dessa energikällor samt 

applicera dessa beräkningar på framtida prognoser. Förhoppningsvis ger detta en klar bild över 

utvecklingen och en fingervisning mot vad USA bör fokusera sina insatser på.  

En stor del av problemet vid en möjlig implementering är vem som står för kostnaden när skatter 

och avgifter läggs på genereringskostnaderna. Frågan kommer att diskuteras kortfattat men ligger 

inte inom scopet för rapporten.  
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2. Förstudie 

2.1 Naturgas 

I miljontals år har organiskt material (alger plankton växter m.m.) under högt tryck och värme 

blandats med sand och slam vilket bildar olika kolväten under jord. Över tid kommer en del av 

detta material bli antingen kol, olja eller naturgas (EIA, 2017a).  Naturgasen som bildats är då 

kolväten med olika molekylvikt (butan, metan, etc.). Naturgas anses vara ett miljövänligare 

alternativ till kol och oljebaserade bränslen då naturgas har en lägre mängd CO2 per energienhet. 

Mängden utsläppt CO2 vid förbränning av bensin är ungefär 25 % högre än naturgas och 50 % 

högre för kol (EIA, 2017b) se tabell nedan. 

CO2 utsläpp i g/kWh för olika bränslen  

0Bränsleslag  Enhet: [g/kWh] 

Kol (Anthracite) 353.81  

Kol (Stenkol) 318.37 

Kol (Brunkol) 333.38 

Kol (Subbituminöst) 331.68 

Dieselbränsle och eldningsolja 249.65 

Bensin (utan ethanol) 243.30 

Propan 215.13 

Naturgas 181.08 

Tabell 1 CO2-utsläpp vid förbränning av olika fossila bränslen 1 

Följaktligen har den globala efterfrågan på naturgas ökat. (Se figur 1)  

 

Figur 1 är från EIA International Energy Outlook 20172 

                                                 
1 Tabellen är hämtad från EIA:s Frequently Asked Questions (EIA 2017b) och visar hur mycket CO2 som bildas vid 
förbränning av fossila bränslen. 
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Naturgasen kan delas upp i två olika kategorier: Konventionell gas och okonventionell gas. 

Den konventionella gasen är relativt lätt att extrahera, gasen ligger normalt inkapslad i berggrunden. 

Vid traditionell vertikal borrning kan gasen naturligt flöda till ytan. (L. Sumi, 2008) se även figur 2 

där den vänstra brunnen representerar konventionell extrahering. 

Okonventionell gas uppträder däremot i formationer där gasen inte fritt kan strömma. Detta beror 

på att permeabiliteten är låg, eller där gasen är tätt inpackad i berget. Då gasen inte lätt strömmar 

till ytan gör det att den okonventionella gasen är svårare att extrahera. Det krävs att 

formationerna bryts med bergspräckningstekniker så att tillräckliga kvantiteter gas kan samlas och 

flöda ut ur brunnen. (Schumann, Vossoughi, 2012) De finns flera typer av okonventionella 

gasformationer som saknar svenska begrepp:  shale gas (skiffergas), coal-bed methane, deep gas, 

tight gas, geopressurized zones och methane hydrates (metanhydrater). (Roberto.F.A, Marian.R, 

2014) 

 

Figur 2 visar de olika typerna av naturgas exklusive Metanhydrat.3 

2.1.1 Shale Gas 

Skiffer är ett finkornigt stenmaterial som en gång varit lera eller sediment. Gasen som är instängd 

i skiffer finns antingen i naturliga sprickor i berget, eller tätt inkapslad mellan ytorna i 

skifferformationen. (Schumann, Vossoughi, 2012) 

Över det senaste decenniet har skiffergasproduktionen i USA ökat (Se figur 3 nedan).  Enligt 

Energy Information Administration Database har USA:s produktion ökat med 113% från 2011 

till 2016 (EIA, 2017d).  EIA har även tagit in data över upptäckta skiffergasreservoarer i USA 

                                                                                                                                                         
2 Diagrammet visar historik samt en prognos på global energianvändning. Kolen har ökat kraftigt under de senaste 

åren, det beror främst på Kina och Indien. Enligt EIA förväntas användningen av naturgas vara större än kol om 

cirka 15 år (EIA 2017c) 

 
3 Till vänster är en brunn som går vertikalt rakt ner till en konventionell naturgasreserv. Brunnen i mitten av bilden använder en 
okonventionell metod där horisontell borrning och bergspräckningstekniker tillämpas detta beskrivs mer noggrant i texten nedan 
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vilket även de har ökat från 2011 till 2016 med 60 %(EIA, 2017e). Varje skiffergasformation 

skiljer sig från en annan där varje formation har unika förutsättningar och operativa utmaningar. 

Förutom den generella tekniska utvecklingen för naturgasextraktion kräver varje fyndighet 

speciell tekniker. Vilket leder till att potentiella utmaningar för samhällena och ekosystemen blir 

olika för varje område. (Speight J, 2013). De stora skiffergasresurserna idag i USA är:  Marcellus, 

Barnett, Haynesville, Fayetteville och San Juan Basin. (EIA, 2015) 

 

Figur 3 visar produktionen utav skiffergas i olika områden i USA.4 

Marcellus  

Marcellus skifferformation är idag den mest expansiva och producerar störst andel skiffergas i 

USA vilket illustreras i figur 3 ovan. EIA uppskattar att de fastställda skifferreservoarerna i 

Marcellus uppnår cirka 2186 miljarder m3 år 2015. Detta gör Marcellus till den största 

naturgasreserven i USA. Reserven sträcker sig över ett område på 246 000 km2 och har 

produktion i fyra delstater, Pennsylvania, West Virginia, Ohiho och New York (EIA, 2017f) 

Skiffergasreservoarerna ligger vanligtvis mellan 150 till 3500 meter under marken. I Marcellus fall 

ligger dock majoriteten av skiffergasen runt 1800 - 2800 meter (L.Sumi,2008).  Med hjälp av 

utveckling och innovation i horisontell borrning samt bergspräckningstekniker blev gasen mer 

tillgänglig och lönsam att extrahera. Antalet borrtillstånd som beviljades av EPA ökades kraftigt 

efter år 2009. (Schumann, Vossoughi, 2012) Det visas även figur 4 nedan där en stor 

produktionsökning i Marcellus kan observeras.  

                                                 
4 X-axeln visar år och Y-axeln visar miljarder kubikfot (ft3) skiffergasproduktion per månad. Dagens produktion 2018 på 50 miljarder 
ft3 är lika med 1.42 miljarder m3.  Något som är värt att notera är först hur Barnett hade tidigt en relativt hög produktion, vilket drev 
den teknologiska utvecklingen för skiffergas. Sedan 2009 då bergspräckningstekniker utvecklades kan en markant ökning i daglig 
produktion noteras, framförallt i Marcellus (EIA, 2018a).  
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Figur 4 är hämtad från EIA Marcellus Region Drilling Productivity Report5  

 

Barnett 

Barnett skifferformation ligger i staten Texas där området sträcker sig över cirka 13 000 km2. 

Skifferformationen ligger på ett djup av 2000 – 2500 meter. Formationens höjd varierar mellan 15 

meter i söder och upp till 300 meter i den nordöstra regionen (Schumann, Vossoughi, 2012). 

United States Geological Survey uppskattade att reserverna i Barnett uppgår till 53 TCF6 av 

skiffergas. Även en mängd andra fossila bränsleresurser har hittats som bland annat 28 miljoner 

m3 LNG (USGS, 2017a) Barnett är känd som den första kommersiellt utvecklade 

skifferformationen. Den första instansen av horisontell borrning för extraktion av okonventionell 

naturgas skedde i Barnett (Schumann, Vossoughi, 2012). Barnettformationens tidiga utveckling 

kan observeras i Figur 3. Barnett har i stor utsträckning använd sig av hydraulisk bergspräckning i 

sina brunnar. Detta har resulterat i en belastning på underjordiska vattenreservoarer (akviferer) i 

området. Några av dessa är Trinity och Woodbines akviferer, vilket är viktiga källor till vatten för 

landsbygden i södra Texas och sydöstra Oklahoma. (Schumann, Vossoughi, 2012) 

2.1.2 Tight Gas 

Täta gasformationer (från engelskans Tight Gas, TG) hittas i hårda stenformationer där gasen har 

fångats i relativt ogenomtränglig berggrund som kalk- och sandsten (C. McGlade, 2013). Gasen 

sitter hårt fast i stenen och till skillnad från andra naturgasformationer så flödar inte gasen lika lätt 

upp till ytan genom brunnen. Ekonomisk lönsam produktion för TG kan idag vara svår på grund 

av framförallt följande anledningar: (Nick B, 2013)  

- Den låga permeabiliteten som gör gasen svårseparerad 

- Fler potentiella konsekvenser däribland skador på utrustning under borrningen på grund 

av högt tryck i formationen 

- Ökade risker under bergspräckningsprocessen p.g.a. de höga tryck som krävs under 

processen 

- Ökande produktionskostnader på grund av dyrare och mer avancerad utrustning  

                                                 
5 Diagrammet visar på Y-axeln utvecklingen av antalet rigg i Marcellus samt nya gasbrunnar per rigg. X-axeln beskriver tiden (EIA, 
2017g) 
6 TCF står för Trillion Cubic Feet och är ett amerikanskt standardmått för naturgas. Används inte i länder som 
använder Système Internationale d'Unités (SI-Enheter). 1 ft3 (Cubic Foot) är ungefär lika med 0,03 m3 
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2.1.3 Coal-Bed Methane  

Coal-Bed Methane är naturgas som återfinns inom kolbäddar. Organiska material blir utsatt för 

högt tryck och höga temperaturer under rörelser av de tektoniska plattorna. Processen resulterar i 

kemiska förändringar och bildar kol tillsammans med andra metanrika gaser (C. McGlade, 2013). 

Det är förhållandevis svårt att uppskatta tillgängliga reserver av CBM då det anses vara en 

biprodukt från kolutvinning (R, Islam 2013). EIA uppskattar att det finns reserver på ca 10 TCF 

2016 (EIA, 2016a).  

Vertikal borrning och hydraulisk bergspräckning är idealt för kolformationer nära ytan på grund 

av kolens höga permeabilitet och låga tryck. Horisontell borrning kan vara effektivare för djupare 

kol då den medför en ökad flexibilitet för brunnen. Hydraulisk bergspräckning kan användas för 

att få ut en högre mängd naturgas från kolbäddar än traditionella tekniker (Schumann, Vossoughi, 

2012). 

2.1.4 Geopressurized Zones  

Okonventionell gas hittas även i Geopressurized zones (GZ). Dessa zoner ligger generellt kring ett 

djup mellan 3000 – 7600 meter. Formationerna har ett enormt tryck sett till dess omgivning. GZ 

bildas när lera som innehåller gas plötsligt komprimeras över lager av material som är mer poröst 

som sand och slam. (S Zendehboudi, A Bahadori, 2017) Den komprimerade leran gör att gasen 

sipprar in och absorberas i materialet under, vilket leder till att en naturgasreservoar skapas. På 

grund av djupet och de ovanligt höga trycken blir utvinningen av gastypen komplicerad. Dagens 

tekniskt möjliga tillgångar kring 1100 TCF inom nationen. Detta är potentiellt en stor ökning för 

USA:s totala naturgasresurser (DoT, 2018). Experter estimerar att det finns mellan 5000 – 49000 

TCF i området kring Mexikanska Golfen i södra USA. 

2.1.5 Methane Hydrates  

Metanhydrat (MH) eller metanklatrat är den senast upptäckta formen av okonventionell gas 

(DoT, 2018), formationerna uppstår i regioner med permafrost. Under specifika förhållanden 

med låga temperaturer och måttligt tryck samlas vattnet omkring gasmolekyler och stänger in 

molekylerna (Schumann, Vossoughi, 2012). De potentiella reserverna som finns på land i Alaska 

är cirka 85 TCF, uppskattningsvis finns det hundra gånger större reserver utanför kusten kring 

Mexikanska Golfen och Atlanten (C Koh, M Kaster, 2017). Dessa uppskattningar är större än 

EIA:s uppskattning för de totala tekniskt tillgängliga reserverna på cirka 2500 TCF (DOT, 2018). 

Även om det prognoserna skiljer sig kraftigt anser USGS att metanhydrater kan innehålla mer 

organiskt kol än all världens olja, gas och kol kombinerat. (USGS, 2017b) 

 

2.1.6 Teknologisk utveckling  

Tidigare har kolväten som fångats i skifferformationer och täta reservoarer ansetts ekonomiskt 

olönsamma att extrahera då avkastningen på investeringar med traditionell borrnings- och 

produktionsmetoder varit för låg. Som ett resultat av teknologiska framsteg i borrningsteknik och 

prospektering har nya möjligheter öppnat sig. Dessa framsteg inkluderar tekniker som hydraulisk 

bergspräckning, seismisk undersökning och avancerade borrvätskor. (S Zendehboudi, A 

Bahadori, 2017) 
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2.1.6.1 Vertikal och horisontell borrning 

Den vertikala borrningen är den enklaste metoden av borrning både för olja och naturgas. 

Genom att borra vertikalt ner i jorden kommer den instängda gasen eller oljan naturligt flöda upp 

till ytan (Schumann, Vossoughi, 2012). Horisontell eller så kallad riktad borrning kan beskrivas 

som styrning av riktning, vinkel och avvikelse från borrhålets vertikala bana för att nå ett specifikt 

underjordiskt mål. (S Zendehboudi, A Bahadori, 2017)  

I första hand används riktad borrning för de brunnar som annars inte hade nått specifika 

reservoarer genom vertikal borrning. Detta kan vara fallet om tillexempel reservoarerna ligger i 

ett viktigt område där vertikal borrning är omöjligt eller förbjudet. 

Horisontell borrning tillåter samma brunnshuvud att borra flera brunnar, på så vis minskar 

behovet av antalet brunnshuvud vilket minskar avtrycket på omkringliggande område (O. 

Hutzinger, m.fl, 2017). 

Vidare så ligger fördelarna i den ökande produktiviteten och tillgänglighet tekniken erbjuder. Att 

kunna nå fler reservoarer genom en brunn med ökad produktivitet minskar i sin tur 

miljöpåverkan. Problemen ligger i de ökande svårigheterna att få upp eventuella rester och 

material till ytan. Lösningen till ligger i kemikalier som minskar friktion och löser upp sten och 

material (S. Zendehboudi, A. Bahadori, 2017). Även om dessa kemikalier som används bara står 

för 2% av vätskan kan behandlingen och konsekvenserna vara stora vilket diskuteras mer i ett 

senare stycke. (I. Zonn, m.fl, 2016) 

2.1.6.2 Hydraulisk bergspräckning  

Bergspräckning som i vanlig benämning kallas fracking är en teknik som kan förbättrar olje-och 

gasproduktionen genom att skapa sprickor i bergformationen. Tekniken använder sig av högt 

tryck och speciella kemikalier för att skapa dessa sprickor. Spridningen av sprickorna sker ofta 

riktat och kontrollerat i en reservoar vilket då ökar den övergripande permeabiliteten, detta leder 

till att kolväten lättare kan strömma fritt och därigenom öka lönsamheten samt produktionen. (J. 

Speight, 2017) 

 

Figur 5 En visuell representation om hur en hydraulisk spräckning går till.7 

                                                 
7 Bilden är ifrån Shale Oil and Gas Handbook: Chapter 3 Theory Technologies, and Challenges. Brunnen läggs på ytan, och det borras 
ett hål rakt ner, det svarta skiktet under brunnen är en gjutning som ska skydda mot eventuellt läckage ut i vattenreservoarer.    
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2.1.6.3 Risker associerade med hydraulisk bergsspräckning 

I en artikel som publicerades 2013 av National Geographic 2013 presenterades flera negativa 

effekter associerade med hydraulisk bergspräckning inom olje- och gasindustrin. Varav flera av 

dessa risker var miljöpåverkningar (National Geographic 2013). Ökade utsläpp överlag för hela 

värdekedjan på grund av mer energikrävande brytningsprocess; Mer avancerad pumputrustning, 

ökad fordonstrafik för bland annat vattenbehandling och även förbränningsutsläpp från 

producerad gas som måste brännas på grund av spill eller operativa begräsningar (J. Speight, 

2017) (A. Gvakharia, 2017). 

Hälsoriskerna för arbetare kring brunnarna är väl dokumenterade och inkluderar 

kiseldioxidutsläpp, inandning av gaser som VOC, NOx och H2S (svavelväte) samt exponering för 

buller. Dessa risker, särskilt hos kiseldioxid och gasinandning kan leda till sjukdomar såsom 

kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungcancer och kardiovaskulära problem. Dessa orsakas 

emellertid av långvarig exponering, vilket skulle vara mindre sannolikt om bara lämpliga åtgärder 

görs för skydda arbetarna (J.Cooper, m.fl 2016).  

Om en hydraulisk bergspräckningsprocess skulle vara nära jordytan eller ett misstag under 

förstudien och prospektering skett kan gasen över tid tränga sig upp mot ytan. Till följd av detta 

kan naturgasen sippra ut i atmosfären eller i värsta fall in vattenreservoarer (E. Hill, L. Ma, 2017). 

En hälsostudie gjordes även 2016 för boken Public Health i Pennsylvania där 

skiffergasproduktionen har varit som mest aktiv under en längre tid. Data för cancer i urinblåsan, 

sköldkörteln och leukemi togs från Pennsylvania Cancer Registry. Sedan jämfördes antal 

cancerfall mellan olika counties i området. Undersökningen tittade på högt, måttligt och minimalt 

antal producerade brunnar där cancerfallen jämfördes före- och efter borraktiviteten. Ett 

konfidensintervall på 95% presenteras med uppgifterna från 2000 – 2004, 2004 - 2008 och 2008 - 

2012.  

Resultatet ledde till högre än förväntat antal fall av urinblåsecancer. I områden med högt antal 

brunnar var ökningen störst i vissa fall upp till 200% mot områden utan produktion. I områden 

med mindre antal brunnar var ökningen i princip helt oförändrad. Sköldkörtel- och 

leukemiundersökningen varierade kraftigt beroende på geografisk position samt skillnader mellan 

män och kvinnor att ingen konkret slutsats presenterades (M. L. Finkel, 2016).  

 

2.1.6.4 Ytterligare utmaningar och potentiella risker.  

Av litteraturen att döma finns det ett stort antal risker associerade med skiffergasutvinning. Några 

har nämnts tidigare bl.a. vattenföroreningar och vattenbrist men även högtryckreservoarer. Vissa 

formationer kan nå upp till 930 bar. (S Zendehboudi, A Bahadori, 2017) Dessa höga tryck gör att 

en stor mängd borrslam och kemiska tillsatser krävs för att säkerställa att brunnen inte råkar ut 

för en utblåsning.  

En av de andra stora riskerna är förorening av grundvatten. Vid borrning vid höga tryck är det 

lätt för en av gasreservoarerna att börja läcka eller migrera uppåt under sprickningen. När ett 

läckage väl har inträffat eller gas börjar migrera är det möjligt att gasen når en grundvattenkälla 

vilket kan leda till föroreningar i området. (A. Vengosh, m.fl, 2013) 

                                                                                                                                                         
 



-18- 
 

Ytterligare finns det risk för vattenbrist i skiffergasutvinning. Bara en av dessa brunnar använder 

mellan 7500 – 15000 m3 vatten för att mitigera det underliggande trycket i reservoarerna. (D. 

Price, C Adams, 2016) När vattnet pumpas ner i brunnen blandas den med borrkemikalier vilket 

förorenar vattnet. (X Zhang, m.fl. 2016) 

Det finns flera olika vattenhanteringsalternativ men dessa varierar mellan skifferformationer på 

grund av tekniska, ekonomiska, miljömässiga, politiska och reglerande faktorer. (X Zhang, m.fl 

2016) Traditionellt har operatörer primärt pumpat det förorenade vattnet tillbaka i de 

underjordiska formationerna för permanent lagring.  Denna metod har visats inte alltid vara 

lämplig, i Oklahoma har mängden mindre jordbävningar ökat radikalt sen 2009, se Figur 6 nedan 

(USGS, 2017c). EIA anser att anledningen till denna ökning främst är på grund av injicering av 

det använda avfallsvattnet i de gamla reservoarerna (EIA, 2017h). En ytterligare metod är att 

frakta vattnet till speciella reningsverk byggda för ändamålet. På grund av höga koncentrationer 

av vissa föroreningar i vattnet måste dessa anläggningar förbehandla vatten innan kommunala 

avloppsreningsverk kan hantera vattnet. Denna metod innefattar ofta långa transporter vilket är 

kostsamt och miljöovänligt (X Zhang, m.fl. 2016) 

 

Figur 6 Ökande antal jordbävningar i Oklahoma8 

2.1.7 Natural Gas Combined Cycle  

Natural Gas Combined Cycle (NGCC) är naturgaskraftverk som nyttjar två eller fler separata 

cykler i syfte att nå en högre effektivitet, oftast är det en gasturbin kombinerad med en ångcykel. 

För att minska växthusgaser kopplat till klimatförändring har en ökad efterfrågan på NGCC 

kraftverk tillkommit. Dessa kraftverk avger mellan 20 - 50 % mindre CO2/kWh än de 

traditionella kolkraftverken. En livscykelanalys för naturgasen där den inkluderar 

skiffergasproduktion ifrån Marcellus, visar att NGCC kraftverk släpper ut mindre växthusgaser 

än kolkraftverk (M. Jiang, m.fl., 2011). Trots de lägre utsläpp av växthusgaser tekniken uppnår 

indikerar studier att denna förändring inte är tillräcklig om USA vill minska sina 

växthusgasutsläpp med 50–80%. En lösning som är nödvändig för att stabilisera 

klimatförändringen i världen menar studien är att utrusta NGCC kraftverk med CO2 Carbon 

Capture and Storage (CCS) (E. Rubin, H. Zhai, 2012) 

                                                 

8Bilden visar antalet jordbävningar i USA vilket är alla små orange prickar, samt i Oklahoma som visar av den mörkbruna färgen. Det kan 
noteras en onaturlig ökning runt Oklahoma, studien gjordes av (USGS, 2017c). 
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2.1.8 Carbon Capture and Storage 

Tekniken fångar in och lagrar koldioxid innan den når atmosfären, koldioxiden lagras i 

underjordiska kammare. Om CCS system är installerat kan det fånga upp till 90 % av 

koldioxidutsläppen (E. Rubin, H. Zhai, 2012). Ett NGCC kraftverk kan installera CCS antingen 

som en eftermonteringsteknik eller på nybyggnationer. Detta alternativ kan vara ett viktigt steg 

för att kunna hålla ner koldioxidutsläppen i kraftproduktion.  I framtida energiscenarier kan 

NGCC-CCS antingen; fungera som en baskraft i elproduktionen; eller ge en trygghet i 

fluktuationer hos ett potentiellt elnät med en energimix rik på förnyelsebara energikällor.  (Broek. 

M, m.fl. 2015) Problemet är att CCS-installationen är en dyr konstruktion och sänker 

verkningsgraden på kraftverket. För att ett sådant kraftverk ska kunna vara ekonomiskt 

konkurrenskraftiga anser viss att en potentiell koldioxidskatt ska ligga på minst $125/t CO2 (E. 

Rubin, H. Zhai, 2012) 

2.1.9 Naturgaskonsumtion  

Naturgas har ofta diskuterats som ett ”övergångsbränsle” som tillfälligt kan ersätta kol tills dess 

att storskaliga förnyelsebara energikällor kan användas pålitligt. (A. Lesie, m.fl., (2015) Styrkan 

bakom naturgas ligger i dess olika tillämpningar. Det är ett alternativ till både olja och kol i 

elproduktion. Det kan även ersätta olja eller kol i värmesystem, och slutligen kan det ersätta olja 

eller kol i en mängd olika industriella tillämpningar: som bränsle för uppvärmningsprocesser eller 

som råmaterial för specifika tillämpningar. (V. Petit 2017) 

Enligt EIA är det just nu industrin som konsumerar mest naturgas i USA medan produktion, 

kommersiella byggnader, hus och transport tillsammans står för ungefär en tredjedel. (se figur 7 

nedan). I framtiden förväntar EIA sig att naturgaskonsumtionen ökar, framförallt i industrin och 

elproduktion. Anledningen till att det inte är någon ökning i hushållen anser EIA framförallt 

beror på en ökad effektivitet. Därmed kommer den privata konsumtionen vara förhållandevis 

oförändrad. (EIA, 2018a) 

 

Figur 7  Dagliga naturgaskonsumtionen bland de olika sektorerna i USA.9 

                                                 
9 Bilden är tagen ifrån Annual Energy Outlook 2018.Bilden visar historik och en projektion på hur den dagliga naturgaskonsumtionen 
ser ut bland de olika sektorerna i USA (EIA 2018 



-20- 
 

Idag är Nordamerika den största konsumenten av naturgas och står för 28 % av den globala 

konsumtionen.  Eftersom transportkostnaden är så pass hög så finns det nästan inget utbyte idag 

till andra regioner i världen. (V. Petit 2017) 

2.1.10 Summering 

I förstudien om naturgas beskrivs kortfattat hur gasen bildas. Förstudien har även gett en 

överblick på hur olika produktionsprocesser för naturgas ser ut, samt potentialer och eventuella 

risker. Nya innovativa teknologier öppnar ständigt nya marknader och möjligheter, men det kan 

samtidigt skapa nya hälso- och miljöfaror vars konsekvenser ännu inte är kvantifierade. Att lyckas 

fånga upp alla dessa ekonomiska, ekologiska och sociala kostnader för hela värdekedjan är en 

komplicerad och bred process med många antaganden. Därav har rapporten valt att använda sig 

av ett tidigare mer omfattat arbete som gjorts av ExternE och valt att kritiskt analysera deras 

prognoser.  



-21- 
 

 2.2 Solkraft 

Södra och framförallt sydvästra USA har stor potential för solkraft vilket framgår av kartan i 

bilaga 1 (National Renewable Energy Laboratory, 2010) över nationell solinstrålning. Idag nyttjas 

denna potential framförallt via industriella anläggningar samt privata solpaneler, rapporten 

bortser från solkraftsanläggningar som nyttjas för uppvärmning. 

Tillväxten har för industriella och hemmaanläggningar legat mellan mellan 30 - 80% årligen sedan 

2013, solenergin står idag för ca 1,5% av den totala elektricitetsproduktionen i USA (DOE, 

2017). DOE startade 2011 Sunshot-initiativet med avsikten att sänka kostnaden för solkraft med 

75% till 2020. Initiativets syfte var att utan subventioner göra solkraften konkurrenskraftig mot 

traditionella energikällor. I september 2017, tre år i förväg, nådde man det initiala målet då 

kostnaderna för industriell solkraft nådde $0,06/kWh. 

Solkraftens produktionskostnad sjunker kraftigt och är nu konkurrenskraftig mot fossila 

alternativ. Redan idag anser analytiker att LCOE är lägre för solkraft än naturgas (Lazard, 2017) 

(EIA, 2018c), trenden går mot sänkta kostnader för tekniken.  

2.2.1 Tekniska Lösningar 

Idag finns det två industriella lösningar för storskalig solkraftproduktion, Concentrated Solar 

Power (CSP) samt Photovoltaic (PV). De två lösningarna har olika för- och nackdelar, särskilt 

viktigt är förmågan att lagra energi vilket endast CSP har kapacitet för idag.  

2.2.2 Photovoltaic 

Photovoltaic (solceller på svenska) är tekniken som finns tillgänglig för allmänheten att installera i 

hemmet, i folkmun solpaneler. Tekniken omvandlar ljusenergi från solen direkt till elektrisk 

energi. Då tekniken är direkt beroende av solinstrålning skiljer sig effektiviteten kraftigt beroende 

på latitud. Moln och smog försämrar kraftigt solinstrålningen och därmed genereringen av 

elektricitet. Tekniken kan inte heller generera elektricitet under natten. På industriell nivå så 

nyttjas tekniken i stora solcellsparker där man placerar ett stort antal solceller över ett område 

som sedan kopplas upp mot det nationella nätet. Det är solceller som enligt EIA förväntas leda 

utvecklingen mot förnyelsebart i USA (EIA, 2018a)  

Solcellsparkerna byggs i sin tur efter ett av två teknikspår, Fixed tilt panel eller Tracking Panel. 

Solcellsparker bildar inga utsläpp vid generering men genererar utsläpp uppströms vid produktion 

av panelerna samt vid installation och transport. Analyser av utsläppen och skadekostnader är 

alltså baserade på de processer som bidrar till produktion och installation.  

 

Fixed tilt panel är statiska paneler med en specifik lutning som är optimerad för maximal 

solinstrålning. Detta är idag det billigaste alternativet, det medför även maximal installerad effekt 

per kvadratmeter då panelerna inte riskerar att skugga varandra (Drury m.fl. 2013). 
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Tracking panel innebär att panelerna har ett motoriserat system som följer solens bana och därmed 

tar upp maximal solinstrålning. Denna teknik medför både dyrare paneler och en högre 

underhållskostnad. Då dessa paneler roterar kräver de en större yta per MW, dock förväntas detta 

jämna ut sig i och med ökad effektivitet från tekniken. Tracking panels presterar mellan 10–45% 

över sin fixed tilt-motsvarighet framförallt i områden med hög direkt solinstrålning likt sydvästra 

USA bl.a. staterna Nevada, Kalifornien, New Mexico och Arizona (Drury m.fl. 2013). Konsensus 

är dock att LCOE är högre med trackingsystem (Vieira m.fl. 2016). 

2.2.3 Concentrated Solar Power 

Tekniken består vanligtvis av ett torn med ett smält salt som hålls vid höga temperaturer  

550–600°C. Istället för solceller placerar man s.k. heliostater kring detta torn som samtliga 

reflekterar solljus mot en bestämd punkt på tornet där man då smälter saltet.  

Förutom torn-uppställning så finns det kraftverk där varje heliostat har en ledning med salt 

monterad framför spegeln. Denna variant förväntas inte bli den dominerande tekniken på 

liknande skala som tornvarianten (IEA, 2014). 

Till skillnad från solcellsparker genererar CSP i vissa fall koldioxid då saltet initialt smälts, vid en 

kallstart krävs en uppvärmning som vanligtvis görs med hjälp av fossila bränslen (J. Burkhardt III 

m.fl., 2012). Det smälta saltet passerar sedan igenom en värmeväxlare och driver en ångdriven 

kraftprocess, vanligtvis en Rankinecykel. CSP huvudsakliga fördel ligger i saltets termiska tröghet. 

Saltet håller hög temperatur en längre tid vilket innebär att det kan användas för elproduktion 

under timmar då solen inte skiner. Detta är kritiskt för att motivera en utbyggning av tekniken då 

man kan uppnå en stabilitet som i framtiden förhoppningsvis kan förse elnätet med baskraft 

(Siefert m.fl, 2015). 

Många ser CSP som ett potentiellt framtida hopp då det enligt IEA kommer att stå för upp till 

11% av den totala elektricitetsproduktionen i världen 2050 IEA (2014) och solkraft som helhet 

stå för 27%. Teknikens förmåga att lagra termisk energi i smält salt gör den applicerbar som 

lastföljande kraftverk (IEA 2014). EIA räknar inte med CSP som en gångbar teknik för tillfället 

p.g.a. sin höga kostnad och nuvarande ekonomiskt undermåliga prestation i USA, i framtiden kan 

tekniken mycket väl bli ett alternativ.  

Tekniken är förmodligen ett av de största hoten mot bra prognostisering då en bred 

implementation skulle förändra energimixen samt förnyelsebara energikällors förmåga att agera 

baskraft. 

2.2.4 Solkraftens positiva påverkan 

Då inga utsläpp sker vid elproduktion är risken för lokala föroreningar minimal. Mängden 

kemikalier och skadliga ämnen som används eller skapas i produktionsprocessen är förhållandevis 

låg jämfört mot övriga industrin (NCSU, 2017). En bred implementation av solkraft innebär 

minskade föroreningar generellt och därmed undviken skada på människa och natur. Detta beror 

främst på att den utsläppsfria elen från solkraft förväntas ersätta fossil förbränning. Resultatet blir 

att stora mängder av bl.a. växthusgaserna CO2, SO2 och NOx samt partiklarna PM2.5 och PM10 

inte hamnar i atmosfären (R.Wiser m.fl, 2016). 
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2.2.5 Hantering av skadliga material 

Framställningen av kisel som möter standarden för solceller samt monteringen av paneler i fabrik 

är båda processer med associerade hälsorisker för operatörer. Kiseldamm är en carcinogen 

biprodukt som uppstår gruvdrift och hantering av kiselsand. Förutom cancer orsakar dammet 

andningsproblem och långvariga lungskador (SSTI, 2010).  

Solpaneler består normalt sett av glas, polymer, metaller (aluminium, indium, germanium och 

silver), plast och kisel som halvledarmaterial. När paneler når slutet av sin livscykel kan de 

innehålla små mängder av Kadmium (Cd), Bly (Pb) och Selen (Se) (M. Masoumain, P. Kopacek, 

2015). Historiskt sett har PV-paneler varit mer blybaserade på grund av blyets egenskaper som 

lödmaterial. Framsteg inom blyfria lödmaterial har bidragit till paneltillverkare kan minska eller 

helt eliminera bly från produktionen. Ytterligare incitament för att minska användningen av 

skadliga ämnen är att tillverkare kan bli certifierade av European Restriction of Hazardous 

Substances (RoHS). (NCSU, 2017) Detta innebär att mängden Cd och Pb i panelerna som 

tillverkas får inte överstiga en förbestämd mängd som är satt av EU. Vilket idag innebär att 

mängden Pb och Cd får inte överstiga 0,1% (RoHS, 2017) 

2.2.6 Sluthantering 

Sluthantering eller EoL (End of Life Management) beskriver de system och processer som äger 

rum i slutet av en livscykel för en produkt, det vill säga när produkten är förbrukad. På grund av 

ekonomiska och ekologiska skäl anses solpaneler inte vara vanligt avfall. Förutom återvinning 

finns en ökad medvetenhet om ekologiska frågor, företag förväntas ta ansvar som inte 

nödvändigtvis reflekteras i lönsamheten. Enligt föreskrifter likt RoHS ska farliga material samlas 

in eller tas hand om för att minimera negativa effekter på miljön. (M.Masoumain, P. Kopacek , 

2015) 

I EoL management finns fyra strategier som kallas 4-R (Reduce, Reuse, Recycle and Recover) där 

den minst gynnsamma strategin är deponering. I pyramiden 

nedan visas strategierna uppifrån och ned, högre position i 

pyramiden innebär ett bättre utfall. 

För solpaneler är det normalt två strategier som är 

tillämpbara; Reuse och Recycle. (M.Masoumain, P. Kopacek, 

2015) 

Reuse avser återanvändning av slitna och skadade solpaneler 

eller delar av panelen. Potentiell återanvändningsnytta 

baseras på förväntad kvarvarande livstid, detta appliceras 

framförallt om panelen blivit fysiskt skadad av en storm 

eller dylikt. 

 

Recycle är den andra möjliga strategin för sluthantering av solpaneler, återvinningen av solpaneler 

är förhållandevis komplicerad. Framförallt på grund av de komponenter panelerna består av men 

även de små koncentrationerna av värdefullt material (M.Masoumain, P. Kopacek , 2015).  

Solkraftsparker är ofta placerade längst motorvägar i syfte att skapa enkel åtkomst för underhåll 

och dylikt, detta innebär också att återvinning transportmässigt är relativt simpelt. Dock kan 

distansen till återvinningsanläggningar vara stor vilket medför externa kostnader för transporten.  

Figur 8 End of Life 4-R Pyramid 
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Det ekonomiska incitamentet är idag debatterat, då den industriella solkraften är relativt ny 

innebär det att de flesta panelerna fortfarande är aktiva. Inom ett årtionde kommer återvinningen 

öka till följd av förbrukade paneler och återvinningsprocessen kommer förbättras (Choi, 

Fthenakis. 2010) 
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2.3 Externaliteter 

Ett flertal studier har gjorts i försök att kvantifiera och kartlägga externa kostnader däribland 

hälsorisker och miljöförstöring. Den här rapporten har framförallt använt en uppdaterad studie 

beställd av EU, “External Costs of Energy: How Much Is Clean Energy Worth?” (Rable och Spadaro, 

2016) som i sin tur är baserat på en serie europeiska projekt som kallas ExternE (External costs 

of Energy). Dessa projekt modellerade externa kostnader för samtliga tillgängliga energikällor. 

Resultaten från ExternE:s projekt publicerades i tio volymer. I princip samtliga studier inom 

området använder sig av samma databas för att ta fram kostnaden för individuella steg i 

processer, databasen heter EcoInvent och är tillgänglig för allmänheten mot betalning . 

Projekten resulterade i en skadekostnad fördelad på skadeställe för utvalda energityper som 

presenteras i diagrammet nedan. Skadekostnadernas beståndsdelar är fördelade på miljöpåverkan, 

klimatförändring och mänsklig hälsa. Dessa delar är beräknade med IPA-metoden. 

 

Figur 9 Resultat från ExternE med kostnadsfördelning efter skadetyp (Rabl, Spadaro. 2016) 
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2.3.1 Identifiera påverkan 

ExternE-studien kategoriserar externaliteter i tre grupper; hälsa, klimatpåverkan och miljöförstöring. 

Då naturgasproduktion och distribution har så många produktionskällor och 

användningsområden går det att identifiera en mängd olika områden där det finns påverkan. 

ExternE har i sin modell för naturgas identifierat mer än 200 påverkansområden. Dock valde 

ExternE att prioritera och titta på de som hade störst påverkan, dessa visas nedan. ExternE 

konstaterade att majoriteten av påverkningar ansågs försumbara över hela processen. (ExternE, 

1995)  

Hälsa 

- Effekter av atmosfäriska föroreningar på människans hälsa 

- Bullereffekter 

- Arbetsrelaterade olyckor eller hälsoproblem 

Klimatpåverkan 

- Växthusgasers effekt på globala uppvärmning 

- Specifika effekter på produktionen i Nordsjön 

- Effekter av atmosfäriska föroreningar på skogen 

Miljöförstöring 

- Effekter av atmosfäriska föroreningar på jordbruk 

- Effekter av atmosfäriska föroreningar på obehandlade ekosystem 

- Effekter av förändrat landskap före, under och efter produktion 

- Effekter av atmosfäriska föroreningar på marina ekosystem 

- Effekter på vattenreservoarer 

 

I identifieringen av den externa påverkan för solkraften har ExternE baserat sina beräkningar på 

gammal solcellsteknik. Studien använder sig av produktionsprocesser från 80-talet. (M. de Wild-

Scholten, E. Alsema, 2004). Det kan anses att resultaten i studien inte är representativ för dagens 

produktionsprocess och energimix. Dock representerar studien och dess metodologi grunden för 

forskning på området. 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) skapade en LCA för elproduktionsteknik i syfte 

att minska osäkerheten kring uppskattningar för miljöpåverkan. (NREL, 2012) För 

solkraftsproduktion ansåg NREL att det de viktigaste beståndsdelarna i en LCA var: (1) pågående 

bränslecykelutsläpp från produktion och transport samt andra kraftverksoperationer (t ex 

underhåll och drift, etc.). (2) konstruktionsrelaterade utsläpp (t ex från material, utrustning och 

konstruktion) (3) utsläpp från avveckling av fullt utnyttjad utrustning (t ex gamla solpaneler eller 

använd utrustning) (Wiser. R, m.fl, 2016)  



-27- 
 

3. Metod  

Rapporten begränsar sig till elproduktion för båda energikällorna, det vill säga uppvärmning med 

naturgas och jämförelsebara solbaserade lösningar ligger utanför scopet. I jämförelsesyfte är 

analysen begränsad till industriell solkraft som drivs med solceller då detta är tekniken som leder 

utvecklingen av förnyelsebar energi idag. Naturgas valdes då det är det fossila bränsle som driver 

utvecklingen på den fossila sidan, framförallt i USA.  

3.1 Externa kostnader 

Det finns omfattande men föråldrad forskning på området sedan tidigare. Huvudsakligen har 

forskningen fokuserat på att kartlägga externa skadekostnader och associerat dessa kostnader 

med ett steg i värdekedjan. Den vanligast metoden inom forskningsområdet är den s.k. ”Impact 

pathway analysis” eller IPA. Metoden utvecklades i samband med det europeiska projektet 

ExternE (External costs of energy). Nedan följer en skiss på ett exempel av metodens 

användning fallet naturgas. Notera att det här exemplet bara innefattar kväveoxider, för att få en 

helhetsbild så appliceras metoden på samtliga utsläpp och processer. 

 

Figure 10 Impact Pathway Analasys10 

Även om det för tillfället inte finns några avgifter eller skatter för utsläpp i USA så har EPA gjort 

beräkningar för de externa kostnaderna associerade med de vanligaste utsläppstyperna. EIA gör 

inga prognoser för framtida externa kostnader. Dessa siffror kombineras därför med data från 

ExternE-projektet. 

 

                                                 
10 En skiss över en möjlig IPA över kväveoxiders påverkan. Exempel taget från ExternE. 
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3.2 Produktionskostnader 

Forskning och analys inom produktionskostnader använder sig av s.k. LCOE Levelized cost of 

electricity (ibland Levelized Cost of Energy) (Penn State University, 2018). Metoden tar hänsyn till 

samtliga direkta kostnader som sedan diskonteras sedan över installationens förväntade livslängd. 

Resultatet blir en kostnad per kWh eller MWh över livslängden. Detta tillåter en kostnadsmässig 

jämförelse mellan energityper. Kapacitetsfaktor är med i beräkningen och ligger integrerad i Et. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
=

∑
𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1

 

𝐹𝑡 = 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 𝑡 

𝐸𝑡 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 å𝑟 𝑡 

𝑀𝑡 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡 & 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 𝑡 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 å𝑟 𝑡 

𝑟 = 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 

𝑛 = 𝐹ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑  

 
Kritiker av modellen anser att den är otillräcklig för att ta hänsyn till kraftkällans förmåga att 

svara på efterfrågan. Fossila bränslen samt kärnkraft har alla betydligt högre kapacitetsfaktorer 

jämfört mot sina förnyelsebara alternativ, de har också förmågan att öka produktionen snabbt 

nog att möta en förändrad efterfråga. Detta har ett relativt högt egenvärde sett till efterfrågans 

variation under dagen. Dock krävs en LCOE beräkning innan diskussionen går vidare mot 

efterfrågan. 
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3.3 Prognoser 

EIA senaste prognoser (EIA, 2018b&c) presenterar både förväntade prisnivåer mot konsumenter 

samt förväntad kostnad för producenter enligt LCOE. LCOE är beräknat för samtliga 

kommersiella energikällor med milstolpar 2022 och 2040. Kostnaden för CO2 är beräknad med 

milstolpar var femte år, ett medelvärde av kostnadstillväxten för samtliga växthusgaser i 

prognoserna beräknas. Genom att lägga på kostnaden för växthusgaser på kostnaden för 

generering får man ett nytt pris, detta illustreras i diagrammet nedan. Beräkningen av LCOE 

innehåller förväntade bränslepriser för naturgas. Beräkningar likt som representeras av 

diagrammet nedan görs sedan på samtliga fall. 

 

Figur 11 Kostnadsprognos för naturgas enligt referensfallet 
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3.4 Känslighetsanalys 

Huvudanalysen kommer att inkludera tre fall baserat på olika prognoser för teknisk utveckling 

samt resursers tillgänglighet, detta innebär att en viss känslighetsanalys blir inbyggd i modellen. 

Två separata känslighetsanalyser gjordes för olika teknikers påverkan på prognosen. 

För solkraften gjordes en analys baserat på antaganden om solcellers utveckling i effektivitet. 

ExternE-studien analyserade skadekostnader från en äldre teknik (Amorphous Silicon, a-Si. 

Bilaga 3), detta innebär att livscykelproduktionen per panel är kraftigt försämrad mot dagens 

teknik. Därför gjordes en enkel beräkning med ett antagande om dubblerad effektivitet enligt 

utvecklingen. 

Den data ExternE-studien använder sig av kommer från solceller inom Tyskland, det är en 

märkbar skillnad mellan solstrålningen över Tyskland och den över USA. Framförallt då de flesta 

projekt inom solkraft fokuserar på södra och sydvästra USA där solstrålningen tillhör de mest 

intensiva delarna i världen. Förutom bränslepriset varierar inte produktionen i naturgaskraftverk 

med geografiskt läge, därför görs ingen vidare analys av detta. Känslighetsanalysen utgår från 

referensfallet. 

För naturgasen antogs en hypotetisk koldioxidskatt om 40€ per ton och en installation av CCS-

teknik i tillräckligt många kraftverk att sänka koldioxidutsläppen med 50%. Modern CCS innebär 

att upp till 90% av koldioxiden vid förbränning kan lagras i geologiska formationer, CCS innebär 

som tidigare nämnt en ökad genereringskostnad (E. Rubin, H. Zhai, 2012) vilket reflekteras i en 

ökning av LCOE med 26$/MWh i känslighetsanalysen. 

 

3.4.1 Prognosers osäkerhet 

Företag och institutioner är i många fall beroende av prognoser för att planera utveckling och 

allokera resurser, de flesta saknar kapaciteten att själva skapa prognoserna och förlitar sig därför 

på bl.a. statliga organ. Ett sådant statligt organ är EIA, därav analyserades precisionen i deras 

prognoser.  

EIA har historik med data som börjar 1979.(EIA 2018d). I diagram och tabeller presenteras 

USA:s naturgasproduktion år för år tillsammans med en prognos. De diagram vår analys utgår 

från är valda med relativt jämna mellanrum, inkluderade diagram är från 2002, 2008 och 2015. 

Dessa år valdes för att illustrera osäkerheten i prognoser då plötslig teknisk utveckling sker. I det 

här fallet avser vi den kraftiga utvecklingen av skiffergasproduktionen som skedde från år 2008. 

År 2002 presenterades prognos 1 (se figur 12 nedan), i diagrammet kan det avläsas att USA 

producerade ungefär 19 TCF naturgas varav en liten andel var skiffergas. Hydraulisk 

bergspräckning som teknik fanns och användes med låg produktion i bland annat i Permians och 

Barnetts skifferformationer (se figur 3). 2002 års prognos för 2008 var cirka 20 TCF med en liten 

förväntad andel skiffergas. För år 2015 hade prognos 1 en förväntning på cirka 21 TCF. 

I figur 13 hittas prognos 2 från 2008. Där ser produktionsmixen annorlunda ut och total 

produktion blev 21 TCF. Prognos 1 som gjordes 2002 antog att produktionen skulle öka med 1 

TCF men i själva verket var det 2 TCF. Det var alltså en dubbelt så stor ökning än förväntat, och 

produktionen 2008 blev det EIA förväntade sig 2015. Det kan antas att den tekniska utvecklingen 

inom skiffergas börjat ta fart och EIA har större framtida förväntningar på dess produktion.  
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Även om USA förväntade sig en ökning i skiffergas i prognos 2, antogs ändå en minskning i total 

produktion till 2015 på 19 TCF. Förmodligen då landet befann sig mitt i den stora finanskrisen. 

Notera här att även att prognosen för 2020 var ca 20 TCF. 

Prognos 3 i figur 14 visar data samt den prognos som gjordes 2015. Skiffergasproduktionen har 

återigen ökat kraftigt mot tidigare uppskattning. Naturgasproduktionsmixen är helt förändra på 7 

år. Då EIA i prognos 2 antog att det skulle bli en minskning till 19 TCF total produktion kan det 

avläsas att det snarare blev en ökning till ca 27 TCF. Totalt är det en skillnad på 8 TCF eller en 

avvikelse mot prognos på ungefär 42%. Prognosen för 2020 är 30 TCF vilket är en ökning på 10 

TCF mot den tidigare prognosen på 20 TCF.  

 

  Prognos 1  2002 Prognos 2  2008 Prognos 3  2015 Avvikelse %   

År Produktion Prognos Produktion Prognos Produktion Prognos Prognos 1 Prognos 2 

2002 19 - 19 - 19 - - - 

2008 - 20 21 - 21 - 5 % - 

2015 - 21 - 19 27 - 28,57% 42,11% 

2020 - 23 - 20 - 30 - - 

Tabell 2 Historiska prognoser och faktiska avvikelser11 

 

Figur 12 Totala naturgasproduktion (TCF) resursbaserad från 200212 

                                                 
11 Tabellen visar den faktiska produktionen samt prognoser från tidigare år. Avvikelsen är beräknad enligt 1- 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠 
 exempelvis avvikelse från 

prognos 1 från 2002 på 2015 års produktion blir: 1- 
27

21 
= 28,57 %.  

12 Totala naturgasproduktion (TCF) resursbaserad 2002 från 1990 projicerad fram till 2025 Hämtad från EIA Annual Energy 
Outlook 2004 (EIA, 2004) 
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Figur 13 Total naturgasproduktion (TCF) resursbaserad från 200813 

 

Figur 14 Totala naturgasproduktion resursbaserad från 201514 

 

Slutsatsen som kan dras från detta är att även ett statligt organ som EIA med tillgång till siffror, 

kunskap och data trots detta inte pålitligt kan prognosticera 5 år framåt. De prognoser som 

använts för att färdigställa den här rapporten presenterar uppskattningar nästan 35 år fram i tiden. 

Både ekonomiska, teknologiska och politiska konsekvenser kan förändra förutsättningar och 

utveckling. Dessa faktorer minskar förtroendet för dessa prognoser, framförallt sett till det långa 

tidsspannet. 

                                                 
13 Bilden är hämtad från EIA Annual Energy Outlook 2010  och visar total naturgasproduktion (TCF) resursbaserad från 1990 
fram 2008 och projicerad till 2035. (EIA, 2010)  
14 Bilden är hämtad från EIA Annual Energy Outlook 2017 och visar naturgasproduktionen resursbaserad från 1990 till 2015 och 
projicerad fram till 2035 (EIA, 2017i) 
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4. Resultat och diskussion 

Först presenteras beräkningar som är baserade på EIA:s referensfall från vilket de har tagit fram 

sina siffror för LCOE per energikälla (EIA 2018c). EIA:s prognos kombineras med ExternE-

studiens uppskattning av skadekostnader relaterade till energikällan (Rabl, Spadaro. 2016). Sedan 

presenteras resultat baserat på utvalda scenarier. EIA har ett flertal scenarier beroende på 

framtida teknikutveckling, scenariot samt tillhörande beräkningar diskuteras var för sig. Fokus i 

EIA:s prognoser ligger framförallt i total energianvändning för USA men detta påverkar endast 

indirekt våra beräkningar. Våra beräkningar varierar inte på grund av användningen men skulle 

kunna påverkas om användningsmönster förändras. Den andra delen av EIA:s prognos är 

prisvariationer för fossila bränslen, denna del påverkar kostnadsberäkningarna för naturgas, för 

att variera kostnaden efter priset har vi gjort ett kvalificerat antagande om andelen av LCOE som 

består av naturgas. I samtliga utfall antar EIA att förnyelsebara energikällor samt naturgas 

kommer stå för majoriteten av tillväxten inom energisektorn. Samtliga fall antar även att den 

federala regeringen kommer att tillsätta styrmedel för att stimulera tillväxten och driva ner 

kostnaderna för förnyelsebar energi, framförallt vind och sol. (EIA, 2018b). 

Dessa utvalda fall är de som förmår påverka skillnaden i kostnadsnivå tillräckligt för att ge olika 

utslag vid beräkningar, resterande fall fokuserar på skillnader i oljepris vilket ligger utanför scopet. 

Vi kommer även att inkludera ett fall där existerande teknologi förväntas implementeras 

storskaligt, det handlar framförallt om Carbon Capture & Storage (CCS, Geologisk lagring av 

koldioxid). Inget av fallen inkluderar Obamaadministrationens initiativ Clean Power Plan (CPP) då 

det under nuvarande administrations EPA till stor del avvecklats, skulle ett liknande initiativ ske 

under prognostiden skulle siffrorna skilja sig kraftigt (EPA, 2016a) (EIA, 2018b) 

EIA har gjort kontinuerliga prognoser inom för prisnivåer fram till 2050 men har i detta fall bara 

publicerat milstolpar för LCOE 2022 och 2040 (EIA, 2018b). Vi har därför valt 2040 som sista år 

för våra beräkningar. Mellan dessa milstolpar för LCOE har vi interpolerat linjärt för att generera 

en kostnadsnivå. EIA integrerar bränslekostnaden i operations & management i sina 

beräkningsposter, därför har vi hämtat bränslekostnaden per kWh på annat håll (SEAI, 2018). 

Bränslekostnaden översattes till dollar och delades sedan på dagens LCOE enligt EIA för att få 

fram andelen bränslekostnad. 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐿𝐶𝑂𝐸
=

$0,03098

$0,0481
=  64,4% 

Då marginalskadekostnaden för koldioxidutsläpp och ekvivalenta växthusgaser ökar med tiden 

(Rabl, Spadaro. 2016) ökar också andelen av den totala kostnaden som består av CO2eq. För att 

beräkna denna ökning kombinerade vi EIA:s uppskattade skadekostnader vid 3% genomsnittlig 

diskonteringsränta (EPA, 2016b) och tog fram medelsökningen över samtliga växthusgaser (CO2, 

CH4 och N2O). Då naturgas inte släpper ut samtliga gaser vid förbränning kan viktning vara 

nödvändigt men kostnader för samtliga ökade i liknande takt och utsläpp sker både upp & 

nedströms. 
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2017 Dollar / ton 

År CO2 CH4 N2O 

2015 36 1000 13 000 

2020 42 1200 15 000 

2025 46 1400 17 000 

    

2030 50 1600 19 000 

2035 55 1800 21 000 

2040 60 2000 23 000 

2045 64 2300 25 000 

2050 69 2500 27 000 

Medelvärde 7,50% 10,72% 8,46% 

Medeltillväxt 5 år    8,8912% 

Årlig Tillväxt   1,722% 

Tabell 3 Beräkning av tillväxten för inkluderade skadekostnader15 

 

Det finns ett antal forskningsstudier inom kostnader relaterade till minskning av hälsofarliga 

ämnen och partiklar i atmosfären, framförallt i närheten av stora städer (Nerhagen m.fl., 2010) 

Marginalkostnaden blir högre per minskning av partikelhalter desto renare luften blir. Det fanns 

ingen tillgänglig litteratur som styrker antagandet att marginalskadekostnaden ökar i takt med 

koncentrationen partiklar i luften. Resultaten presenteras med detta antagande. Ett någorlunda 

rimligt argument för antagandet kan exempelvis vara att i takt med att städer blir mer 

tätbefolkade ökar antalet människor som utsätts för den ökade koncentrationen och därmed 

antalet astmafall och dylikt. Därav valdes samma tillväxttakt för hälsoskadliga partiklar som för 

växthusgaser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Värden är hämtade från EPA (EPA, 2016b), tillväxttakten är baserad på EPA:s prognos. 
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4.1 Prognoser och statistik 

Nedan presenteras de prognoser EIA har framställt samt statistiken som lägger grunden för vår 

analys och diskussion. De andra prognoserna löper kontinuerligt till och med 2050 men prognos 

för LCOE har endast gjorts i milstolpar år 2022 och 2040 (EIA, 2018c).  

 

 

Tabell 4 Prognosticerad LCOE för naturgas och solkraft år 2022 och 204016 

 

Figur 15 Prognosticerat elpris för slutkund (EIA, 2018b) 

                                                 
16 Det som avses med “Capacity-Weighted” är att kostnadsnivåerna viktas för de kraftverk som tas i bruk under prognosperioden, 
rapporten har valt att använda dessa siffror då de delvis reflekterar teknikutvecklingen. Skillnaden är speciellt stor i PV då tekniken är 
relativt omogen sett mot naturgasen. 
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Figur 16 Prognosticerade naturgaspriser på den amerikanska marknaden (EIA,2018b) 
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4.2 Referensfall 

Referensfallet representerar den utveckling EIA förväntar sig utan plötsliga skiften i politiken och 

den påverkan sådana skiften kan ha i form av styrmedel, de lagar som gäller vid prognosen 

förväntas gälla till prognosens slut om det inte har annonserats ett avskaffande. Det antar inte 

heller någon speciell utveckling i resurstillgång och nya tekniker. Fallet innebär även ett antagande 

om 2% årlig ökning i BNP. (EIA, 2018b). 

 

Figur 17 Kostnadsprognos för solkraft enligt referensfallet.  

 
Figur 18 Kostnadsprognos för naturgas enligt referensfallet 
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4.3 High Oil and Gas Resource and Technology 

Detta fall representerar bästa möjliga utfall för naturgasen, priset på naturgas förväntas här ligga 

på samma nivå i $2017 fram till och med 2040 vilket innebär en 33% lägre kostnad jämfört mot 

referensfallet. I detta fall antar vi att forskning och industrifokus läggs på att utveckla naturgasens 

möjligheter, detta medföljer att andra initiativ försummas till en viss del. Vi uppskattar därför att 

kostnaden för solceller hamnar 10% högre än referensfallet, detta appliceras på hela prognosen. 

Både forskning (J. Mayer, 2015) och statistik (DOE 2017) antyder en stadig kostnadsminskning 

för solcellspaneler och koncentrerad solkraft men om tillgängliga styrmedel fokuseras på naturgas 

ser vi en möjlighet att kostnaden minskar mindre än väntat. Skulle det politiska klimatet i USA 

fortsätta likt idag ser vi möjligheten att denna siffra är högre. 

 

Figur 19 Kostnadsprognos för solkraft enligt fallet “High Oil and Gas Resource and Technology”  
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Figur 20 Kostnadsprognos för naturgas enligt fallet “High Oil and Gas Resource and Technology” 

 

Bästa utfall resulterar i en högre kostnad per genererad kWh för naturgas jämfört mot 

solcellsalternativet, totala kostnaden blir 9,63 cent per kWh 2040. Skadekostnaderna står för 61% 

av den kombinerade kostnaden under det sista prognosåret, i snitt står skadekostnaderna för 55% 

av kostnaderna. Vi har inte beräknat någon sannolikhet per utfall men sedan 2009 års boom har 

fokus legat på utveckling av gasindustrin. Skulle trenden fortsätta tillsammans med det politiska 

klimatet i USA så finns risken att energiföretag undviker betalning av skadekostnader. Skulle så 

vara fallet är naturgas det självklara valet rent företagsekonomiskt då LCOE kan betraktas som 

den kostnad företagen står för. Sista prognosåret är LCOE beräknad till 3,74 cent. Detta är klart 

billigare än solcellernas LCOE 4,49 cent. Totala kostnaden per kWh för solceller är 8,42 cent 

varav skadekostnaderna i snitt står för 47%. 
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4.4 Low Oil and Gas Resource and Technology 

Detta fall representerar sämsta möjliga utfall för naturgasen, priset på naturgas beräknas ligga 

71% över referensfallet vid prognosens slut. Vi har valt att sänka LCOE för solkraften med 10% 

under hela prognostiden då bristen på generering från fossila bränslen antas höja fokus på 

förnyelsebara källor.  

 

Figur 21 Kostnadsprognos för solkraft enligt fallet “Low Oil and Gas Resource and Technology” 

 

Figur 22 Kostnadsprognos för naturgas enligt fallet “Low Oil and Gas Resource and Technology” 
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4.5 Diskussion 

För bättre översikt och faktiska siffror är beräkningar för 2018 och 2040 sammanställda i tabeller. 

Se bilaga 3 för kompletta beräkningar. 

2018 ¢/kWh     

Naturgas LCOE  Skadekostnader Totalt Skadekostnader 

Referensfall 4.81 4.05 10.70 46% 

Solkraft LCOE  Skadekostnader Totalt Skadekostnader 

Referensfall 4.65 2.7 8.58 37% 

          

Table 5 Resultat för 2018 

 

2040 ¢/kWh     

Naturgas LCOE  Skadekostnader Totalt Skadekostnader 

Referensfall 4.76 5.89 10.65 55% 

High Resource & Technology 3.74 5.89 9.63 61% 

Low Resource & Technology 6.94 5.89 12.83 46% 

Solkraft LCOE  Skadekostnader Totalt Skadekostnader 

Referensfall 4.08 3.93 8.01 49% 

High Resource & Technology 4.49 3.93 8.42 47% 

Low Resource & Technology 3.67 3.93 7.60 52% 

    
 

Table 6 Resultat för 2040 års prognos 

Samtliga scenarier ger liknande utfall, naturgas är genomgående det dyrare alternativet 

huvudsakligen på grund av den potentiella kostnaden för koldioxiden och i fallet “Low Resource 

& Technology” på grund av höga bränslepriser. Skadekostnaderna står genomgående för en 

majoritet av den totala kostnaden för naturgas, liknande siffror fast något lägre syns på solkraften. 

Dock lägger analysen ingen vikt eller värde vid naturgasens funktion som baskraft i dagens 

energimix och därmed dess nödvändighet för ett stabilt elnät.  

Avsaknaden av ytterligare forskning och analys för externa kostnader inom elproduktion har som 

tidigare nämnt en klar påverkan på resultaten. Visserligen finns det nyare studier (NREL 2016) 

som analyserar kostnadsbesparingen för samhället att ersätta bl.a. kolkraftverk med förnyelsebara 

energialternativ. Nyare studier fokuserar framförallt på klimatpåverkan och växthusgaser. 

Som tidigare nämnt är ExternE:s analys av solkraften enligt en artikel (Wild-Scholten, Alsema. 

2004) baserad på en teknik som introducerades under 1980-talet och därmed den 

produktionsprocess och energimix som rådde under panelproduktionen. Framförallt har 

effektiviteten och därmed den totala el som genereras över en solcells livslängd ökat dramatiskt 

sedan dess (bilaga 3). En dubblering i effektivitet skulle på papperet innebära en halvering av 

skadekostnader per kWh. Den tekniska utvecklingen påverkar dock inte LCOE i det här fallet då 

den prognoser är beräknad med dagens och framtidens teknik. Vi har extremt svårt att tro på den 

höga kostnaden för människohälsa för solkraften som presenteras i ExternE-studien. Både i 

absoluta siffror och procentuellt per kWh är solkraft enligt ExternE det sämre alternativet sett till 

människohälsa. En enkel förklaring till detta är som tidigare nämnt åldern på ExternE:s data. 
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Samtidigt saknar ExternE data på just skiffergas och då framförallt brytningsprocessen. Tekniken 

existerade under studiens gång men i mindre skala, hälsoriskerna var och är fortfarande inte helt 

klarlagda (M.L. Finkel, 2016). Detta bör i sin tur påverka resultatet då utsläppen vid förbränning 

är i princip oförändrad sedan analysen. 

Skadekostnaderna för båda energikällorna växer med konstant takt över de olika fallen då de olika 

prognoserna endast varierar prisnivåer för produktionskostnad. Troligtvis kommer ny teknik och 

renare processer bidra till att skadekostnaden per kWh sjunker men i naturgas fall så är det tydligt 

att hälsorisker i samband med upptagning av skiffergas inte är helt klarlagda. 

En teknik som redan existerar och förmodligen blir billigare med tiden är CCS. Teknikens 

lönsamhet är direkt relaterad till den potentiella straffkostnaden för utsläppt koldioxid, tekniken 

är därmed helt och hållet en compliancefråga. Utan en straffavgift eller lagar finns idag inget 

incitament för varken ombyggnation av existerande kraftverk eller installation vid nybyggnation. 

Som tidigare nämnt så finns det forskning inom området och enligt en analys (E Rubin, H Zhai. 

2012) krävs en avgift på över 100 dollar per utsläppt ton för att motivera installation då LCOE 

ökar med 20 - 40% som följd av högre kapitalkostnad och minskad produktion.  

Diskussionen faller ofta tillbaka på detta. Så länge det inte implementeras ekonomiska 

konsekvenser som belastar någon aktör i värdekedjan kommer inte analyser likt vår leda till 

någonting substantiellt. Redan idag är skadekostnaderna för naturgasen lika höga som 

genereringskostnaden. Trots detta är naturgas det renare alternativet i landet för en stor del av 

elproduktionen. Siffrorna pekar dessvärre åt samma håll för solkraften, det vill säga att en väldigt 

hög andel av totala kostnaden är just skadekostnader. För att iterera vår ståndpunkt; studien vi 

har baserat vår analys på använder sig av redan vid studiens tillfälle äldre siffror. Ytterligare 

forskning krävs inom just hälsoskadliga externaliteter relaterade till elproduktion.  

En annan viktig poäng är att väderberoende elproduktion tekniskt sett inte är redo för att hantera 

baskraftbehov, inom sol så läggs hoppet på CSP då man har lyckats lagra energi i upp till 12 

timmar och därmed lyckas täcka basbehov dygnet runt. Samtidigt är förhoppningen i bl.a. 

Tyskland att offshorevindkraft ska ersätta kärnkraften inom tid. Vidare leder detta till en viktig 

punkt, hur stor påverkan har ökad andel förnyelsebar energi på energimixen inom de närmsta 

åren. Applicerar man skadekostnaden på en utbuds- och efterfrågakurvan där energislagen delar 

upp prisnivåer så stiger marginalkostnaden för de tyngre fossila bränslena brunkol och kol. Rent 

teoretiskt kommer kol fasas ut då priset inte längre kan motiveras (Se figur 9). USA är också ett 

specialfall när man analyserar värdet för samhället, här i Sverige hamnar en sjukhusräkning på 

statens utgiftskonto. Sjukvården är till stor del privat i USA, nu har vi i denna analys undersökt 

och jämfört naturgas och sol men om man skulle jämföra kol och sol är det ganska stora 

skillnader i externa kostnader, en snabb blick på ExternE-siffrorna ger ungefärligen en 3 gånger 

större kostnad. Även om staten inte ensamma står för sjukhusräkningen så har de satt ett 

monetärt värde på ett människoliv och levnadsår (DOT 2016). Vi anser att det därför ligger i 

policyskaparnas intresse att inse egenvärdet och penningvärdet i att undvika dessa skadekostnader 

men inser också att detta är ett väldigt europeiskt synsätt då vi kulturellt inte har liknande 

invändningar mot statligt ingripande. 

Avslutningsvis vill vi påpeka att de insatser ExternE-projektet har gjort för området är mycket 

omfattande, vi önskar att man som student hade kunnat räkna fram åtminstone en del av 

siffrorna för skadekostnaderna själva med någorlunda precision. Istället har en stor organisation 

med läkare, epidemiologer, matematiker och andra specialister lagt grunden för vad vi anser är 

framtiden för policyskapare. 
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4.6 Känslighetsanalys  

Inte helt oväntat blev resultaten kraftigt förändrade men värt att notera är att den uppdaterade 

ExternE-studien använde sig av 40€/ton CO2 vilket är klart lägre än den uppskattade minsta 

nivån på 125$/ton. Trots detta kunde den totala kostnaden med CCS vara konkurrenskraftig mot 

referensfallet om tekniken kan lagra 50% av koldioxiden vid förbränning samtidigt som 

genereringskostnaden ökar med ungefär 26$/MWh. Detta är dock den lägre delen av det 

uppskattade spannet (E. Rubin, H. Zhai, 2012). 

Solkraften gynnas kraftigt av uppdaterad effektivitet då totala kostnaden går ner till 6 cent per 

kWh och skadekostnaden blir en mindre del av totalen, LCOE är oförändrad då den är beräknad 

på existerande samt prognos för framtida teknologi. Innebörden av en uppdaterad effektivitet är 

här att den totala kostnaden är oförändrad över prognostiden. 

 

 

 

 

Figur 23 Känslighetsanalys solkraft med ökad effektivitet 
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Figur 24 Känslighetsanalys naturgas med CCS-teknik  
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5. Slutsatser 

I enlighet med rapportens syfte har vi skapat en bild av de relaterade skadekostnaderna samt 

kartlagt delar av deras ursprung, resultaten var högre än vi förväntade oss. Mot allmän 

uppfattning visade det sig att även solkraft har icke triviala externaliteter. Stor vikt lades också i 

behovet av uppdaterad forskning inom just elproduktionens påverkan på hälsan, framförallt då 

solkraften har utvecklats så pass sedan siffror togs fram. Vi konstaterar även vad som mycket väl 

kan anses som allmän kännedom, det vill säga att utan ordentliga incitament spelar det ingen roll 

att vi kartlägger dessa kostnader. Om kostnader inte kan associeras till och belasta ansvarig part 

kommer företagsekonomiska intressen att ignorera dessa potentiella kostnader. 

I känslighetsanalysen uppdaterade vi solkraftens effektivitet samt modellerade för ny 

miljövänligare teknik för naturgasen, vi presenterade i rapporten bara ett resultat från den men 

filen finns tillgänglig att pröva sig fram med. Oavsett variationer inom rimliga gränser så blev 

utfallet detsamma, solceller har en LCOE som är lägre redan idag samt en lägre skadekostnad 

med effektivare teknik.   

 

 

5.1 Framtida arbete 

Allt eftersom   forskning tillkommer inom externa kostnader, framförallt när LCOE för så många 

energikällor är konkurrenskraftiga. Ett mått som nämndes flyktigt var LCAE, levelized cost of 

avoided energy, detta mått värderar istället den teknik som ersätts när man väljer att satsa på 

exempelvis sol. Detta tänk tror vi kommer bli mer och mer aktuellt när ny policy och lagstiftning 

ska skrivas. Studien bör uppdateras med färska siffror för att fortsätta fungera som en 

fingervisning för policytänket.  

5.1.1 Ny Teknik 

En teknik som är högaktuell idag och som redan visat stor potential är som nämnt CSP, 

kostnaden är inte riktigt nere på konkurrenskraftiga nivåer idag även om man sålt planerad 

produktion till ett konkurrenskraftigt pris. Likt skiffergasen under tidigt 2010-tal har tekniken 

potential att förändra energimixens inriktning, ser man till prognosen 2008 så antogs en nedgång i 

naturgasproduktion.  

5.1.2 Ökad omfattning 

Då vi endast undersökte två energislag bör man utöka studien till att vara mer heltäckande för att 

skapa en komplett bild av de alternativ som finns. 
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Bilaga 1 NREL Map of Solar insolation United States 
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Bilaga 2 

https://www.nrel.gov/pv/assets/images/efficiency-chart.png 

NREL Solar PV Efficiency chart 2018 
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Bilaga 3 

Bilaga 3 Samlade Excelberäkningar 

Naturgas Referensfall 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.0481 0.0481 0.0480 0.0479 0.0477 0.0476 
Miljöpåverkan 0.0012 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
Mänsklig hälsa 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 
CO2-ekvivalenter 0.0218 0.0233 0.0245 0.0267 0.0291 0.0317 

Total kostnad / kWh 0.0886 0.0914 0.0936 0.0975 0.1018 0.1065 
Skadekostnader % 46% 47% 49% 51% 53% 55% 
Skadekostnader 0.04045 0.04331 0.04559 0.04965 0.05407 0.05888 

 

Naturgas High Technology 
     Spotpriser per fall 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

Ref 
 

3.7 4.1 4.3 4.3 4.5 
HIGH 

 
2.9 3 3.2 3 3 

Differens   78% 73% 74% 70% 67% 

LCOE 0.0481 0.0481 0.0480 0.0479 0.0477 0.0476 
LCOE HIGH 0.0481 0.0414 0.0397 0.0400 0.0384 0.0374 
Miljöpåverkan 0.0012 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
Mänsklig hälsa 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 
CO2-ekvivalenter 0.0218 0.0233 0.0245 0.0267 0.0291 0.0317 

Total kostnad / kWh 0.0886 0.0847 0.0853 0.0896 0.0925 0.0963 
Skadekostnader % 46% 51% 53% 55% 58% 61% 
Skadekostnader 0.04045 0.04331 0.04559 0.04965 0.05407 0.05888 

 

Naturgas Low Technology 
     Spotpriser per fall 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

Ref 
 

3.7 4.1 4.3 4.3 4.5 
LOW 

 
5.5 6.5 6.9 7.2 7.7 

Differens   149% 159% 160% 167% 171% 

LCOE 0.0481 0.0481 0.0480 0.0479 0.0477 0.0476 
LCOE LOW 0.0481 0.0632 0.0661 0.0665 0.0685 0.0694 
Miljöpåverkan 0.0012 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
Mänsklig hälsa 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 
CO2-ekvivalenter 0.0218 0.0233 0.0245 0.0267 0.0291 0.0317 

Total kostnad / kWh 0.0886 0.1065 0.1116 0.1161 0.1225 0.1283 
Skadekostnader % 46% 41% 41% 43% 44% 46% 
Skadekostnader 0.04045 0.04331 0.04559 0.04965 0.05407 0.05888 

 

 

 



-54- 
 

 

 

Solkraft Referensfall 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.0465 0.0465 0.0451 0.0437 0.0422 0.0408 
Miljöpåverkan 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Mänsklig hälsa 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 
CO2-ekvivalenter 0.00498 0.00533 0.00561 0.00611 0.00665 0.00724 

Total kostnad / kWh 0.0735 0.0754 0.0755 0.0768 0.0783 0.0801 
Skadekostnader % 37% 38% 40% 43% 46% 49% 
Skadekostnader 0.02701 0.02892 0.03044 0.03315 0.03610 0.03932 

 

Solkraft High 
Technology 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.0465 0.0465 0.0451 0.0437 0.0422 0.0408 
LCOE HIGH 0.0465 0.05115 0.0495825 0.048015 0.0464475 0.04488 
Miljöpåverkan 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Mänsklig hälsa 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 
CO2-ekvivalenter 0.00498 0.00533 0.00561 0.00611 0.00665 0.00724 

Total kostnad / kWh 0.0735 0.0801 0.0800 0.0812 0.0826 0.0842 
Skadekostnader % 37% 36% 38% 41% 44% 47% 
Skadekostnader 0.02701 0.02892 0.03044 0.03315 0.03610 0.03932 

 

Solkraft Low 
Technology 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.0465 0.0465 0.0451 0.0437 0.0422 0.0408 
LCOE LOW 0.0465 0.04185 0.0405675 0.039285 0.0380025 0.03672 
Miljöpåverkan 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
Mänsklig hälsa 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028 0.031 
CO2-ekvivalenter 0.00498 0.00533 0.00561 0.00611 0.00665 0.00724 

Total kostnad / kWh 0.0735 0.0708 0.0710 0.0724 0.0741 0.0760 
Skadekostnader % 37% 41% 43% 46% 49% 52% 
Skadekostnader 0.02701 0.02892 0.03044 0.03315 0.03610 0.03932 
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Naturgas 
Känslighetsanalys 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.06734 0.0673 0.0672 0.0670 0.0669 0.0666 
Miljöpåverkan 0.0012 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 
Mänsklig hälsa 0.017 0.019 0.020 0.021 0.023 0.025 
CO2-ekvivalenter 0.0109 0.0117 0.0123 0.0134 0.0146 0.0158 

Total kostnad / kWh 0.0969 0.0990 0.1005 0.1033 0.1064 0.1097 
Skadekostnader % 31% 32% 33% 35% 37% 39% 
Skadekostnader 0.02956 0.03165 0.03332 0.03628 0.03951 0.04303 

 

Solkraft 
Känslighetsanalys 2018 2022 2025 2030 2035 2040 

LCOE 0.0465 0.0465 0.0451 0.0437 0.0422 0.0408 
Miljöpåverkan 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
Mänsklig hälsa 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 
CO2-ekvivalenter 0.00249 0.00267 0.00281 0.00305 0.00333 0.00362 

Total kostnad / kWh 0.0600 0.0610 0.0603 0.0602 0.0603 0.0605 
Skadekostnader % 23% 24% 25% 28% 30% 33% 
Skadekostnader 0.01351 0.01446 0.01522 0.01658 0.01805 0.01966 

 


