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Abstract
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) is a technology that utilizes the temperature
difference in oceans between the warm surface water and the cold water at 1000 m depth
to produce electricity. The purpose of this report is to investigate if OTEC with its synergies
could become a commercially feasible energy solution for a small island. A literature review
is conducted to explore the different OTEC technologies and to what extent the three
synergies; fresh water, air conditioning and aquaculture, could be used. In order to calculate
the profitability of these synergies there is also a study conducted on the conventional
methods and cost of fresh water production, aquaculture and air conditioning. A model is set
up using a scenario of a small tropical Island with population of 100 000 people. The islands
electricity, freshwater and cooling demand is investigated.

The profitability for four different OTEC plants is calculated and it is found that all the plants
are profitable if all the synergies are utilized and the oil price is above 120 $/fat. The
revenues from freshwater production and cooling greatly contribute to the profitability.
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Sammanfattning
Målet med denna studie är att undersöka om Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) med
dess synergier kan vara en konkurrenskraftig energilösning på en fiktiv ö. I en litteraturstudie
undersöks olika typer OTEC-teknologier. Litteraturstudien undersöker även i vilken
omfattning de tre synergierna; sötvatten, fjärrkyla och akvakultur kan framställas från OTEC.
För att kunna genomföra en analys på hur synergierna påverkar OTEC-teknikens lönsamhet
undersöks även hur sötvatten, kyla och akvakultur framställs konventionellt idag. Genom en
ekonomisk modell genomförs sedan beräkningar för att ta reda på om en OTEC-anläggning
kan vara ett lönsamt energialternativ på en ö i Stilla havet med en befolkning på 100 000
personer. El-, sötvatten- och kylbehovet på ön estimeras från andra områden med liknande
förutsättningar.

Lönsamheten för fyra olika OTEC-anläggningar analyseras och dessa anläggningar visar sig
vara ekonomiskt lönsamma ifall alla synergier nyttjas och om oljepriset är över 120 $/fat.
Intäkterna från sötvatten och fjärrkyla bidrar starkt till lönsamheten för OTEC.

Figurreferens till figuren på framsidan (Lantbrukarnas Riksförbund, 2012).
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1 Inledning
Den första fungerande OTEC-anläggningen introducerades redan år 1930, trots detta
används inte OTEC i någon större uträckning idag. Tekniken bygger på nyttjandet av lagrad
solenergi i havet och är således en förnybar energikälla (Vega, 2003).

Författarna till denna rapport ingår i ramprojekt ”Hållbar ö”. Inom detta ramprojekt
undersöks och modelleras ett hållbart energisystem för en fiktiv ö i Stilla havet. Denna
rapport undersöker möjligheterna att använda OTEC som ett energialternativ på denna
hållbara ö.

1.1 Problemformulering
Syftet med rapporten är att utföra en lönsamhetsanalys om möjligheterna att använda OTEC
som energikälla på en ö i Stilla havet. Med utgångspunkt i en litteraturstudie med fakta om
dagens olika OTEC-anläggningar och dess olika synergier samt konventionella metoder för
framställning av respektive synergier genomförs analysen. De synergier som behandlas i
rapporten är: sötvattenframställning, fjärrkyla och akvakultur. Hänsyn tas till att det på Ön
finns en ändlig efterfrågan på elektricitet, kyla, sötvatten och akvakultur. För att beräkna
lönsamheten jämförs konventionella metoder för framställning av el, kyla och sötvatten med
olika OTEC alternativ.

1.2 Mål
Nedan presenteras projektets mål.

 Ta reda på vilka olika OTEC-alternativ som är kommersiellt gångbara idag.
 Analysera om, och i hur stor utsträckning de tre olika synergierna

(sötvattenframställning, fjärrkyla och akvakultur) kan användas i de olika OTEC-
anläggningarna.

 Estimera förbrukning av el och sötvatten på Ön för att ta reda på hur mycket av de
eventuella synergierna som kan utnyttjas.

 Utföra en lönsamhetsanalys för varje OTEC-anläggning med hänsyn till eventuell
användning av synergierna.

1.3 Fallbeskrivning - Ön
Lönsamhetsanalysen i rapporten baseras på en fiktiv ö. Ön är placerad i tropiska Stilla havet
mellan breddgraderna ± 10 och har en yta på 10 km2. Befolkningsmängden på Ön är 100 000
personer och dess BNP per capita är jämförbar med Sveriges. På Ön finns inga andra
naturresurser än de som ges naturligt av det geografiska läget.

1.4 Metodbeskrivning
Detta arbete består av en litteraturstudie samt en modell. Till grund för litteraturstudien
användes vetenskapliga rapporter och artiklar. Hemsidor tillhörande bl.a. US Department of
Energy, Sveriges regering samt IPCC har används som ett komplement. För att säkerställa att
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fakta som presenteras är aktuell eftersträvades att i största möjliga mån använda nyligen
publicerade källor. Merparten av informationen angående kostnaderna om OTEC har
hämtats ur rapporter skrivna av L.A. Vega som är verksam vid NELHA laboratoriet på Hawaii.
För att kunna kartlägga i vilken utsträckning fjärrkyla kan användas på den fiktiva Ön har
Crister Boberg, produktchef för fjärrkyla på Fortum, intervjuats. Genom samtal med en
annan grupp inom ramprojektet ”Hållbar Ö” tydliggjordes på vilket sätt synergin akvakultur
kan nyttjas på Ön.

Med utgångspunkt i litteraturstudien genomfördes sedan en lönsamhetsanalys. Excel har
används som främsta verktyg för att kunna genomföra de olika beräkningsstegen i modellen
samt för att visualisera resultatet.

1.5 Avgränsningar
I detta arbete undersöks endast de tre synergierna; sötvatten, fjärrkyla och akvakultur. Det
finns även andra synergier som kan nyttjas tillsammans med OTEC, t.ex. mineralutvinning
och vätgasproduktion, men dessa behandlas inte i denna rapport. I rapporten undersöks
OTEC endast ur ett ekonomiskt perspektiv, således behandlas inte de tekniska aspekterna i
någon större utsträckning.
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2 Litteraturstudie
Litteraturstudien består av en sammanställning av insamlad information och data. Syftet
med litteraturstudien är att kunna besvara problemformuleringen i rapporten.
Litteraturstudien ligger till grund för modellen och lönsamhetsanalysen.

2.1 Dagens problem med klimatförändringar
En majoritet av klimatforskare i världen är eniga om att jordens klimatsystem är på väg att
förändras samt att den mänskliga påverkan är en stor bidragande orsak till detta. Forskarna
är också eniga om att dessa klimatförändringar kan ha negativa effekter på
samhällsbyggande, ekonomi och ekosystem (Miljödepartementet, 2012).

Klimatförändringar orsakas av utsläpp av växthusgaser, bl.a. koldioxid, i atmosfären
(Miljödepartementet, 2012). Sedan år 1850 har den globala användningen av fossila
bränslen ökat och är idag de dominerande primärenergikällorna. Den snabba ökningen av
förbränning av fossila bränslen har givit upphov till en signifikant ökning av koldioxidutsläpp,
se Figur 1 nedan. I mitten på 1800-talet var koldioxidhalten i atmosfären 280 ppmv. År 2005
var halten 379 ppmv vilket innebär en ökning med 35 % jämfört med mitten av 1800-talet.
Ökningen har varit störst de senaste tio åren med 1,9 ppmv per år (Van der Hoever, 2011).

På FN:s klimatmöte i Cancun i Mexiko år 2010 beslutades att jordens medeltemperatur inte
bör öka mer än 2 °C jämfört med medeltemperaturen som rådde i mitten på 1800-talet. För
att vara säker på att ökningen inte blir större än 2,0–2,4 °C måste de globala utsläppen av
koldioxid till atmosfären, jämfört med utsläppsnivån år 2000, minska med 50-85 % till år
2050. Minskningen måste starta senast år 2015 för att nå de uppsatta målen (Moomaw,
2011).
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Figur 1: Diagram som visar globala fossila koldioxidutsläpp mellan år 1800 till år 2000 i miljoner ton per år.
Diagrammet visar i hur stor utsträckning olja, kol, naturgas och cementproduktion bidrar till det totala
utsläppet (Thorpe, 2012) modifierad 2012-03-01.

FN:s klimatpanel, IPCC, hävdar i sin rapport AR4 att de årliga utsläppen av koldioxid till
atmosfären har, mellan år 1970 – 2004, ökat med 80 %. År 2004 stod koldioxidutsläpp för 77
% av de totala utsläppen av växthusgaser. Om det inte sker någon förändring av världens
energimix förutser IPCC en ökning på 25-90 % av globala utsläpp av växthusgaser mellan år
2000-2030 (Solomon, 2007).

För att hantera den globala utmaningen med klimatförändringar har UNFCCC, FN:s
ramkonvention om klimatförändringar, skapat en konvention. Syftet med konventionen är
att stabilisera halten av växthusgaser i atmosfären till en nivå som förhindrar negativ
antropogen påverkan på klimatförändringarna. För att uppfylla syftet med konventionen
krävs det en signifikant minskning av halten växthusgaser i atmosfären (Van der Hoever,
2011).

Ett effektivt sätt att minska utsläppen av koldioxid är att öka användningen av förnybara
energikällor. Dessa källor har ett lågt utsläpp av koldioxid per nyttig energienhet ca 1-10 %
av motsvarade utsläpp från fossila bränslen (Moomaw, 2011).

Förnybara energikällor stod för uppskattningsvis 12,9 % av världens totala primära
energitillförsel år 2008, som var 492 EJ. Den största delen av förnybar energi kom från
biomassa (Moomaw, 2011).
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Användningen av förnybara energikällor har ökad snabbt de senaste åren. En förutsättning
för en fortsatt ökning av användandet av dessa energikällor är att priset på tekniken för
förnybara energikällor sjunker, politiska påtryckningar utvidgas samt att priset på fossila
bränslen fortsätter att öka (Moomaw, 2011).

2.2 Förnybara energikällor
Förnybar energi är energi som kommer från primärenergikällor som konstant förnyar sig och
således inte tar slut inom en överskådlig tid. Förnybara energikällor är; sol-, vind-, bio- och
geotermisk energi. Energin från solen kommer från fusion och bränslet till denna fusion
förväntas ta slut i framtiden, men inte inom överskådlig tid. Till bioenergi används biologiska
råvaror som växer snabbt. Så länge avverkningen sker i samma takt som tillväxten anses
detta vara en förnybar energikälla. Fossila bränslen dit kol, olja och naturgas tillhör förnyas
också, dock tar detta miljontals år och förbrukningen av dessa resurser sker fortare än de
återbildas, varför dessa energislag inte klassas som förnybara. Kärnkraft anses inte heller
vara en förnybar energikälla eftersom den baseras på ändliga resurser (forskning.se, 2012).

2.3 OTEC
OTEC är en förnybar energikälla som producerar el från den naturliga temperaturskillnaden
som finns mellan vattnet vid havsytan och vattnet på 1000 m djup. Denna
temperaturskillnad på ca 20-25 °C är tillräcklig för att kunna producera el (Robin Pelc, 2002).

Det vanligaste sättet att generera elektricitet från OTEC är att använda sig av Rankinecykeln.
Denna cykel omvandlar värme till arbete genom att förånga en vätska till gas och sedan låta
denna gas driva en turbin. Det finns två slags Rankinecykler som används vid OTEC, öppen
OTEC cykel (OC-OTEC) och sluten OTEC cykel (CC-OTEC). Vid en OC-OTEC används havsvatten
som arbetsmedium i cykeln och detta vatten driver hela processen. Vid CC-OTEC används ett
annat arbetsmedium än vatten (vanligtvis ammoniak). Detta arbetsmedium värms upp av
det varma vattnet vid havsytan och kyls ner av det kalla vattnet från havsbotten. Det finns
även en tredje cykel; hybridcykeln (HC-OTEC) som använder sig av delar från både OC-OTEC
och CC-OTEC (Wang, Yee, Krock, & Tay, 2011).

2.3.1 Oceanografi
OTEC får sin energi från solen som värmer upp världshaven. Runt tropikerna är havets
yttemperatur mellan 24-28 °C. Kallt vatten från polerna drivs med undervattenströmmar till
tropikerna där det hamnar längst havsbotten och därför är temperaturen där konstant
mellan 4-5 °C. Vid tropikerna finns därmed en temperaturskillnad mellan vattnet vid ytan
och vatten vid 1000 meters djup på ca 20–25 °C. Vid större djup än 1000 meter varierar
vattnets temperatur väldigt lite, se Figur 2 nedan, och därför behöver inte en OTEC-
anläggning pumpa upp vatten från större djup än 1000 meter (Faizal & Ahmed, 2011).
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Figur 2: Diagram som visar hur vattnets temperatur i havet varierar med havsdjupet (Nationalencyklopedin,
2012) modifierad 2012-03-01.

2.3.2 OTECs historia
Den första publicerade skriften som föreslår OTEC är Jules Verne’s ”En världsomsegling
under havet” som utkom år 1870. Elva år senare beskrev D’Arsonval hur en CC-OTEC med
ammoniak som köldmedium skulle fungera (Vega, 2003).

Den första fungerande OTEC-anläggningen byggdes år 1930 på Kuba av Georges Claude som
var student till D’Arsonval. Claude hade ett problem med D’Arsonvals förslagna OTEC-
anläggning och det var att mikroorganismer växte på värmeväxlaren mellan det varma
ytvattnet och köldmediet. För att lösa detta problem uppfann Claude den slutna OTEC cykeln
(CC-OTEC) som också kallas Claude-Cykeln. Claude lät vattnet förångas i en tryckkammare
och sedan blandas direkt med ammoniak - en teknik som kallas Direct Contact Condenser
(DCC). Med denna teknik behövdes ingen värmeväxlare mellan det varma ytvattnet och
ammoniak och därmed undvek Claude problemet med växande mikroorganismer
(Takahashi, 2001). Även om systemet fungerade väl lyckades anläggningen aldrig producera
någon nettoenergi på grund av dess dåliga geografiska position (ytvattnet var inte varmt
nog). Claude designade även en större anläggning på 2,2 MW för isproduktion 100 km
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utanför Rio de Janeiros kust. Tyvärr misslyckades detta projekt då det inte gick att installera
de långa rören som behövdes för att föra upp kallvatten till anläggningen (Vega, 2003).

På 50- och 60-talet gjordes några fler försök till att bygga en fungerande OTEC-anläggning,
bl.a. av ingenjören J.H. Anderson. Det dröjde dock till oljekrisen i början på 70-talet innan ett
utbrett intresse för OTEC skapades (Trenka, 1992). År 1970 byggde Tokyo Electric Power
Company en fungerande OTEC-anläggning på 100 kW. Anläggningen krävde 90 kW för att
drivas och kunde producera 10 kW netto vilket var tillräckligt för att förse en närliggande
skola med elektricitet. På slutet av 70-talet startades en forskningsanläggning för OTEC på
Hawaii. Där byggdes år 1979 en 50 kW anläggning som lyckades producera 10 kW netto
(Wang, Yee, Krock, & Tay, 2011). År 1993 byggde L.A. Vega en 210 kW OTEC-anläggning.
Denna anläggning hade en nettoeffekt på 100 kW och kunde utöver elektricitet även
producera sötvatten (Faizal & Ahmed, 2011).

Idag finns ingen kommersiell OTEC-anläggning, dock planerar det amerikanska företaget
OTEC International LLC för tillfället om att bygga en 1 MW anläggning tillsammans med
Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority (NELHA). De för även förhandlingar med
Hawaiian Electric Company om att få bygga en 100 MW OTEC-anläggning och med Carribean
Utilities Company om att få bygga en 25 MW anläggning (OTEC International LCC, 2011).

År 2009 blev Lockheed Martin, ett globalt företag som arbetar med säkerhet och flygteknik,
tilldelade 12,9 M$ för att utveckla komponenter till en pilot OTEC-anläggning av U.S. Naval
Facilities Engineering Command. Genom det ekonomiska bidraget hoppas U.S. Naval
Facilities Engineering Command att utvecklingen och kommersialiseringen av större OTEC-
anläggningar ska bli verklighet. Nedan i Figur 3 visas en bild på hur denna pilotanläggning
kan se ut (Lockheed Martin, 2012).

Figur 3: Bild på en potentiell pilot OTEC-anläggning (CleanTechnica, 2012).
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2.3.3 Öppen OTEC cykel (OC-OTEC)
I Figur 4 nedan visas hur en OC-OTEC fungerar. I denna anläggning genomgår det varma
ytvattnet en partiell förångning i en vakuumkammare (2). Ångan driver sedan en turbin (3)
som i sin tur driver en generator (4). Efter turbinen kyls ångan ner i en kondensor (7) av det
kalla havsvattnet (8). När ångan kyls ner kondenseras den till avsaltat vatten (6) som sedan
kan användas som sötvatten (Robin Pelc, 2002).

Figur 4: Schematisk figur över en öppen OTEC-cykel, OC OTEC. 1) Ytvatten ca 25 °C 2) Vakuumkammare 3)
Turbin 4) Generator 5) Elledning 6) Avsaltat vatten 7) Kondensor 8) Djuphavsvatten ca 5 °C 9) Spillvatten 10)
Vakuumpump (Wikipedia, 2012).

Det är endast en liten del av det varma ytvattnet, ca 0,5 %, som förångas. När ångan
passerat turbinen kan den kondenseras antingen med hjälp av en värmeväxlare eller DCC-
teknik. Vid DCC sprejas det kalla vattnet direkt över vattenångan som då kondenseras. Då
vattnet och ångan är i direkt kontakt blir värmeöverföringen stor. Vid DCC kan spillvattnet
dock inte användas som sötvatten (Vega, 2003).

Efter kondensorn behöver vattnet komprimeras innan det släpps ut. Det kan även
förekomma gaser i kondensorn, främst luft, som inte kondenserats. Dessa gaser är lösta i
vatten vid atmosfäriskt tryck men de frigörs vid det låga tryck som råder i en OTEC-
anläggning. Gaserna behöver, precis som vattnet, komprimeras i en kompressor innan de
släpps ut. Kompressorn används även för att skapa och kontrollera det låga trycket i
anläggningen (Takahashi, 2001).

I en OC-OTEC är trycket ca 1 - 3 % av atmosfäriskt tryck vilket kan skapa vissa svårigheter.
Det är t.ex. svårt att konstruera en anläggning som inte läcker in luft från omgivningen vid
detta låga tryck. Ett annat problem med det låga trycket är att den specifika volymen för
vattenångan vid detta tryck är väldigt stor vilket gör det svårt att konstruera en turbin för
hög effekt. För att en sådan turbin ska fungera krävs det väldigt stora rotorblad för att
omvandla tryckskillnaden till energi (Vega, 2003).

Det finns två stora fördelar med en OC-OTEC jämfört med CC-OTEC. I en OC-OTEC används
inget köldmedium, något som annars kan vara farligt för människor och natur vid läckage.
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Dessutom kan spillvattnet från OTEC användas som sötvatten vilket är en stor fördel då
många av de områden som har rätt geografiska förutsättningarna för OTEC har en begränsad
tillgång på sötvatten (Achmad Etemadi, 2011).

2.3.4 Sluten OTEC cykel (CC-OTEC)
I en CC-OTEC-anläggning används det varma och kalla vattnet för att förånga och kondensera
ett köldmedium, oftast ammoniak. I Figur 5 nedan visas en CC-OTEC. Köldmediet värms upp
och förångas i förångaren (2) av det varma ytvattnet (1). Det förångade köldmediet leds
sedan genom en turbin (4) som i sin tur driver en generator (5). Köldmediet kondenserat
sedan i en värmeväxlare (8) med hjälp av djupt havsvatten (9) och pumpas sedan tillbaka till
förångaren (10).

Figur 5: Schematisk figur över en stängd OTEC cykel, CC OTEC. 1) Ytvatten ca 25 °C 2) Förångare 3)Spillvatten
ca 23 °C 4) Turbin 5) Generator 6) Elledning 7) Spillvatten ca 7 °C 8) Kondensor 9) Djuphavsvatten ca 5 °C 10)
Cirkulationspump (Wikipedia, 2012).

Då ammoniak förångas vid ett högre tryck än vatten (förutsatt att temperaturen är den
samma) kan trycket i en CC-OTEC vara betydligt högre än i en OC-OTEC. Då trycket är högre
blir det enklare att konstruera en turbin som effektivt kan producera elektricitet. En CC-
OTEC-anläggning är även mindre än en OC-OTEC-anläggning (Achmad Etemadi, 2011). Som
nämnts tidigare är en nackdel med CC-OTEC att inget sötvatten produceras.

I värmeväxlaren mellan ammoniak och det varma ytvattnet i förångaren kan det uppstå
oönskad påväxt av mikroorganismer, något som försämrar värmeöverföringen. Detta kan
motverkas med tillsättning av klor. Det är endast den varma värmeväxlaren som riskerar att
drabbas av oönskad påväxt av mikroorganismer och därför behövs inte klor för att skydda
den kalla värmeväxlaren (kondensorn) (Thomas, 1978).

2.3.5 Hybrid OTEC cykel (HC-OTEC)
Vid en HC-OTEC används ett köldmedium precis som vid en CC-OTEC, men till skillnad från en
CC-OTEC kan HC-OTEC även producera sötvatten. Idag finns det två olika förslag för hur en
HC-OTEC kan konstrueras (Takahashi, 2001).
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Den vanligaste förslagna tekniken för en HC-OTEC är en kombination av en CC-OTEC och en
OC-OTEC. Temperaturskillnaden mellan det varma och kalla spillvattnet från en CC-OTEC är
vanligtvis ca 12 C och denna temperaturskillnad är tillräckligt stor för att kunna driva en
”Desalinated Water Cycle” (avsaltnings cykel). Tekniken nyttjar temperaturskillnaden efter
värmeväxlingen för att framställa sötvatten. Processen liknar en OC-OTEC- cykel fast utan
turbin. Det varma vattnet genomgår en partiell förångning i en vakuumkammare. Ångan
kondenseras sedan i en värmeväxlare med hjälp av det kalla vattnet. Precis som vid en OC-
OTEC frigörs gaser från vattnet i vakuumkammare. Dessa gaser måste komprimeras och
föras ut ur systemet. Ett sätt att undvika dessa gaser i systemet är att först leda varmvattnet
genom en vakuumkammare med ett tryck på 17 kPa. Då frigörs gaserna från vattnet innan
vattnet används i OC-OTEC-cykeln (Vega, 2003).

En annan teknik för HC-OTEC liknar CC-OTEC då den också använder ett köldmedium.
Skillnaden är att i denna teknik genomgår det varma vattnet en partiell förångning i en
lågtryckskammare innan det används för att värma köldmediet. Tekniken beskrivs i Figur 6
nedan. Det varma vattnet (1) genomgår en partiell förångning (2) och vattenångan som
bildas leds till en värmeväxlare. I värmeväxlaren förångas köldmediet samtidigt som
vattenångan kyls ner och kondenseras. Det kondenserade vattnet kan sedan användas som
sötvatten. Efter att köldmediet har förångats i värmeväxlaren driver ångan en turbin (4) som
i sin tur genererar elektricitet. Efter generatorn kondenseras sedan köldmediet av kallvatten
(5) precis som vid en CC-OTEC (Takahashi, 2001).

Figur 6: Schematisk figur över en HC-OTEC. 1) Varmt havsvatten 2) Partiell förångning av havsvatten 3)
Förångat köldmedie 4) Turbin 5) Kondensator 6) Kondenserat köldmedie (Takahashi, 2001). Modifierad 2012-
04-10.

2.3.6 Solar bosted-OTEC (SOTEC)
Ett sätt att höja effektiviteten på en Rankinecykel är att öka den befintliga
temperaturskillnaden. Det har föreslagits att detta går att göra för en OTEC-anläggning
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genom att använda termisk solkraft.  I ett av förslagen för denna teknik används en grund
damm som flyter i havet. I botten av dammen finns en solfångare som värmer
bottenvattnet. Vanligtvis stiger varmt vatten mot ytan då varmt vatten har en lägre densitet
än kallt vatten. I denna damm finns dock en hög saltkoncentration vid botten. Detta gör att
det varma vattnet vid botten får  en högre densitet än det kalla vattnet vid ytan. Det varma
vattnet blir därför fast på botten och temperaturen där blir då 70-100 °C. Längst med botten
av dammen placeras rör med köldmedium. Detta köldmedium värms upp av det varma
vattnet i dammen och driver en CC-OTEC-anläggning. Köldmediet kondenseras av kallt
vatten från 1000 m djupt precis som i en vanlig OTEC-anläggning.  Enligt Straatman &
Wilfried går det med denna metod att producera elektricitet till ett pris av 0,04$/kWh vilket
då blir konkurrenskraftigt med ett kolkraftverk (Straatman & Wilfried, 2008).

Yamada m.fl. har föreslagit och gjort fungerande modeller av en annan SOTEC-teknik. Denna
teknik använder sig av solfångare istället för en saltvattensdamm. Yamada m.fl. har
föreslagit två alternativ för hur denna teknik skulle fungera. I det ena alternativet värmer
solfångaren upp havsvatten som sedan värmer köldmediet i en värmeväxlare. Med denna
teknik går det att höja temperaturskillnaden med 250 % jämfört med en vanlig OTEC-
anläggning vilket leder till att Carnot-effektiviteten höjs med 143 %. I det andra alternativet
värms köldmedlet direkt i solfångaren (Yamada, Hoshi, & Yasuyuki Ikegami, 2009).

2.3.7 Problem med OTEC
Det finns olika problem associerat med de olika OTEC-teknikerna som t.ex. oönskad påväxt
av mikroorganismer och ineffektiva lågtrycksturbiner. Det finns också vissa generella
problem som alla OTEC-anläggningar delar. Det är t.ex. med dagens teknologi svårt att
pumpa upp den stora mängd vatten från 1000 m djup som behövs för att driva en större
OTEC-anläggning. Det behövs ca 2 m3/s kallt vatten för att producera 1 MW elektricitet
(Faizal & Ahmed, 2011). De långa rören blir utsatta för många påfrestningar i form av t.ex.
undervattensströmmar, harmoniska rörelser från plattformen och tyngdkraften av sin egen
vikt. Dessutom finns det flera svårigheter med att installera och transportera rören på grund
av dess storlek. Det har kommit flera tekniska lösningar på dessa problem under den senaste
tiden från oljeindustrin. Denna industri har med åren koncentrerat sig allt mer på utvinning
av olja från djupare delar av haven och har därför utvecklat flera viktiga tekniska lösningar
som även kan användas för OTEC (Wang, Yee, Krock, & Tay, 2011).

Ett annat problem inom dagens OTEC-industri är finansiering. Till skillnad från andra
förnybara energikällor som t.ex. vindkraft och solkraft är enbart stora OTEC-anläggningar
kommersiellt gångbara. De mindre anläggningarna är mycket mindre effektiva (Nihos &
Syed, 1996). Detta innebär att en kommersiell OTEC-anläggning kräver en stor
grundinvestering. De flesta investeringsbolag och riskkapitalister har inte det kapital som
krävs för att finansiera en större OTEC-anläggning. Samtidigt är bankerna ovilliga att
investera, även då de har kapitalet, då en ny teknik medför stora risker för dem. En
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förhoppning inom industrin är att framtida pilotprojekt ska lyckas vända denna negativa
trend och öppna upp för nya investeringar (Lockheed Martin, 2011).

2.3.8 Miljöpåverkan från OTEC
En OTEC-anläggning kommer att ha en viss miljöpåverkan på det närliggande området. Den
stora mängden vatten som pumpas upp kommer att ha lägre temperatur och innehålla mer
näring än havsvattnet vid ytan. Detta kan leda till en ändring i det marina ekosystemet, men
det är osäkert hur stor denna påverkan blir. Troligen kommer en OTEC-anläggnings påverkan
på ekosystemet vara begränsad till ett område på ca 50 m runt anläggningen (Khaligh &
Onar, 2009).

Det djupa havsvattnet som pumpas upp innehåller koldioxid som är löst i vattnet. Denna
koldioxid släpps ut när vattnet pumpas upp till ytan. Dessa koldioxidutsläpp är dock endast 1
% av vad som släpps ut vid motsvarande produktion av elektricitet från fossila bränslen
(Khaligh & Onar, 2009).

Det finns en viss risk för att farliga kemikalier kan läcka ut från OTEC-anläggningen. Den
största risken för detta kommer från ammoniak som används som köldmedium i en CC-
OTEC-anläggning och klor som används för att bekämpa oönskad påväxt av mikroorganismer
(Khaligh & Onar, 2009).

2.3.9 Kostnader och prestanda för olika OTEC-anläggningar
Straatman & Wilfried beräknar att en 50 MW anläggning som använder sig av SOTEC kräver
en grundinvesteringen på 660 M$. Med en livslängd på 30 år och en ränta på 8 % kan el
produceras från denna anläggning till att pris av 0,05 $/kWh. Denna anläggning använder sig
dock av en sluten cykel och kan därför inte användas för sötvattenframställning (Straatman
& Wilfried, 2008).

Enligt R. Magesh kräver en 100 MW HC-OTEC-anläggning en grundinvestering på 420 M$ och
priset för elektricitet blir då 0,07 $/kWh. Detta pris kan även bli lägre om anläggningen har
möjlighet att producera och sälja sötvatten (Magesh, 2010).

L.A. Vega har gjort beräkningar för kostnad och prestanda för flera olika OTEC-anläggingar.
Vid dessa beräkningar utgår L.A. Vega från att all utrusning kan köpas i USA, Europa eller
Japan samt att anläggningarna installeras av amerikanska företag. L.A. Vega beräknar de
årliga kostnaderna med annuitetsmetoden. I dessa beräkningar används en kalkylränta på 8
% och det antas att en OTEC-anläggning har 15 års livslängd(Vega, 2010). Fem av dessa
anläggningar presenteras nedan:

En 5,1 MW CC-OTEC-anläggning på land kan producera 32 350 MWh per år och kräver en
grundinvestering på 114 M$. De årliga kostnaderna för löner samt matrial till drift,
reparationer och underhåll uppgår till 5,5 M$ (Vega, 2010).



-24-

En 5,3 MW HC-OTEC-anläggning som ligger ute till havs kräver en grundinvestering på 187
M$. Anläggingen producerar utöver el även 2281 m3 sötvatten/dygn. Vid denna
sötvattensproduktion har anläggning en nettokapacitet på 5,14 MW då 160 kW behövs för
sötvattenframställning. Anläggningen kan producera mer sötvatten än 2281 m3/dygn, men
då blir elproduktionen betydligt mindre. De rörliga kostnaderna (drift, reparationer och
underhåll) presenteras inte för denna anläggning. Dessa kostnader är dock för en liknande
10 MW-anläggning 11,1 M$/år (Vega, 2010).

En 53,5 MW CC-OTEC-anläggning som ligger ute till havs har enligt L.A. Vega en
grundinvesteringskostnad på 451 M$.  Den totala årliga kostnaden för anläggningen
(inklusive avskrivningar) är 81,47 M$ där 32,88 M$ utgörs av kostnader för drift,
reparationer och underhåll. Denna anläggning kan producera 432 600 MWh under ett år och
kostnaden för att producera elektricitet blir då 0,188 $/kWh (Vega, 2010).

En 51,3 MW OC-OTEC-anläggning som ligger ute till havs kan under ett år producera 414 400
MWh kräver en grundinvestering på 551 M$. Denna OC-OTEC-anläggning kan utöver
elektricitet även producera 118 400 m3 sötvatten per dygn. Den årliga kostnaden för denna
anläggning (inklusive avskrivningar) är 97,25 M$ där 28,78 M$ utgörs av kostnader för drift,
reparationer och underhåll. De två större anläggningar kan användas 92,3 % av året då de
måste vara avstängda för reparationer och underhåll fyra veckor varje år (Vega, 2010).

En 100MW anläggning innebär en grundinvestering på 790 M$ och kan producera
elektricitet för 0,18 $/kWh (Vega, 2010).

2.3.10 Synergier från OTEC
Det finns flera synergier som kan användas i samband med elproduktion från en OTEC-
anläggning. De flesta av dessa nyttjar det kalla näringsrika vattnet som pumpas upp från
havsbotten med hjälp av OTEC-anläggningen. För varje MW el behövs det ca 2 m3/s kallt
vatten och 4 m3/s varmt vatten (Vega, 2003). Förslagna synergier till OTEC är; sötvatten,
kyla, akvakultur, framställning av vätgas och utvinning av olika mineraler som finns i
havsvattnet (Yusuf Siahaya, 2010).

2.3.10.1 Fjärrkyla
Det har föreslagits att det går att använda det kalla spillvattnet från en OTEC-anläggning för
att producera fjärrkyla (Trenka, 1992). Vid denna teknik kyler det kalla spillvattnet sötvatten
i en värmeväxlare. Detta sötvatten distribueras sedan ut till de byggnader som skall kylas. I
varje byggnad blåses sedan luft över det kalla vattnet och sedan används denna luft till
luftkonditionering. Denna teknik används idag för att kyla NEHLA laboratoriet på Hawaii
(Takahashi, 2001).

En liknande teknik är Seawater Air Conditioning (SWAC). Vid denna teknik pumpas kallt
vatten upp ur havet. Detta vatten kyler sedan ner sötvatten som  används för att kyla
byggnader. Denna teknik finns idag implementerad vid ett flertal hotell runt om i världen. En
liknande anläggning planeras även i Honolulu för att försörja delar av staden med kyla. Med
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denna teknik minskar energibehovet med ca 90 % jämfört med en konventionell AC-
anläggning (Makai Ocean Engineering, 2012).

En dimensionering av en 26500 TOR1 (Ton Of Refrigeration) kylanläggning från SWAC gjordes
av Elsafty och Saeid. Denna anläggning kräver ett tillflöde på 3,9 m3/s vatten. Detta vatten
används till att kyla ner sötvatten till en temperatur av 10°C och detta sötvatten kyler sedan
ett hotellkomplex. Kostnaden för att bygga detta system är ca 103,44 M$, men av denna
kostnad utgörs ca 79,92 M$ av kostnader som skulle ingå i en OTEC-anläggning (t.ex. pumpar
och rör). Den resterande kostnaden på ca 23,52 M$ kommer från distributionsnätverk, pump
för kallvatten och värmeväxlare för denna. Systemet har en årlig elförbrukning på 1507
kWh/TOR (Elsafty & Saeid, 2009).

I Stockholm finns ett väl utbyggt fjärrkylesystem. I systemet används vatten som är 6 C,
detta vatten värms upp till ca 10 C  när det används i systemet. Det går dock att
dimensionera ett fjärrkylesystem som använder sig av andra temperaturskillnader än den i
Stockholm (Boberg, 2012).

2.3.10.2 Sötvatten
Från OC-OTEC- och HC-OTEC-anläggningar går det att producera sötvatten. Ca 2280 m3/dygn
kan produceras från en 5,3 MW HC-OTEC-anläggning. En 53,5 MW OC-OTEC-anläggning kan
producera 118 404 m3 sötvatten per dygn (Vega, 2010).

2.3.10.3 Akvakultur
Det kalla djupa vattnet som en OTEC-anläggning pumpar upp innehåller mycket näring som
kan användas för akvakultur. En 1 MW anläggning pumpar upp tillräckligt med vatten för att
dagligen kunna byta ut vattnet i 25 stycken 10 000 m3 pooler (Vega, 2003). På Hawaii finns
en akvakulturodling som köper vatten som är uppumpat från ett stort havsdjup. De köper
vatten till akvakulturodlingen till ett pris av 0,053$/m3 (Hashimoto, 2007).

2.4 Sötvattenframställning
Det finns flera olika sätt att avsalta havsvatten, den vanligaste metoden är att ändra fasen
som vattnet befinner sig i till fast- eller gasform och sedan fysiskt skilja vattnet från
saltlösningen. Den termiska energin som användes för att ändra fasen på vattnet kan sedan
återvinnas när vattnet återgår till flytande fas. I destilleringsprocesser används ofta vakuum
som komplement när de termiska faserna ändras, då kan förångningen ske vid lägre
temperatur (Miller, 2003)

En annan metod för att avsalta havsvatten är att använda ett membran. De två främsta
processerna som använder membranrening är omvänd osmos och elektrodialys. Båda dessa
processer används idag, dock lämpar sig elektrodialys endast för rening av vatten med låg

1TOR är ett mått på den effekt värme som en AC bortför från ett system. En TOR motsvarar den effekt som
krävs för att smälta ett ton is under 24 timmar, vilket motsvarar 3,517 kW (The Engineering ToolBox, 2012).
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salthalt (Miller, Review of Water Resources and Desalination Technologies, 2003).

Ett tredje sätt för att separera salt från vatten är att rena vattnet med kemiska processer.
Dock är detta tredje sätt mindre ekonomiskt lönsamt än de två ovannämnda metoderna
(Miller, 2003)

2.4.1 Flerstegsdestillation
Flerstegsdestillation (FSD) är en teknik som används i stor utsträckning i mellanösten, främst
i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait. Omkring 40 % av världens
sötvattenframställning sker genom denna process. FSD är en termisk process som består av
förångning och kondensation av vatten som sker i flera steg, se Figur 7 nedan. I FSD-
anläggningar återanvänds värmen från förångningen (H) till att värma upp det inkommande
vattnet (A) (Miller, 2003)

Figur 7: Schematisk figur över en flerstegsdestillationsanläggning. A) Ånga in B) Havsvatten in C) Sötvatten ut
D) Restavfall ut E) Ånga ut F) Värmeväxlare G) Insamling av kondensat H) Saltlösningsvärmare (Castelnuovo,
2012).

2.4.2 Högeffektiv förångning
Högeffektiv förångning (HEF) är också en destillationsprocess och den liknar FSD. I HEF
används ånga från varje destillationssteg i nästkommande steg för att där avge värme och
således bidra till en mer effektiv förångning. Denna teknik utvecklades innan FSD och den
första anläggningen installerades på 1950-talet. HEF är mindre vanlig än FSD dock har den
bättre termisk verkningsgrad än HEF (Miller, 2003).

2.4.3 Ångkompression
En tredje teknik för destillation är ångkompression. Genom att använda lågt tryck förångas
vatten medan saltet stannar kvar i lösningen. Värmen som behövs för förångningen fås från
kompression av ånga. Kompressorn kan antingen vara mekanisk eller termisk.
Ångkompression är lämpligt för små till medelstora anläggningar (Buros, 2000).
Ångkompressionsanläggningar som drivs med en mekanisk kompressor producerar i
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genomsnitt 3 000 m3/dygn. En anläggning som drivs med en termisk kompressor producerar
i genomsnitt 20 000 m3/dygn (Miller, 2003).

2.4.4 Omvänd osmos
Sötvatten kan framställas från saltvatten genom en separationsprocess som kallas omvänd
osmos. I denna process filtrerar ett membran bort saltjonerna från en trycksatt saltlösning
och låter endast vattnet passera (Miller & Evans, 2006).

Majoriteten av energiförbrukningen för omvänd osmos används för att trycksätta vattnet
som ska filtreras. Andelen salt som löses upp är relaterat till trycket. Vatten med hög salthalt
kräver högre tryck vilket innebär högre energikonsumtion. När havsvatten ska renas krävs
ett tryck på mellan 54-80 bar, det osmotiska trycket för havsvatten är ca 25 bar (Buros,
2000).

Energibehovet för att rena havsvatten med omvänd osmos är ca 15-30 kJ/kg sötvatten
(Miller, 2003).

Endast 40 % av vattnet som används i processen blir sötvatten i slutändan, se utflöde nr.2 i
Figur 8 nedan (Miller, 2003). För att lyckas rena en större andel havsvatten krävs ett ännu
högre tryck och således även högre energiförbrukning (Miller & Evans, 2006).

Figur 8: Schematisk figur över en omvänd osmosanläggning med tryckväxlare. A) Högtrycks pumpflöde B)
Cirkulationspump C) Osmosenhet med membran D) Tryckväxlare 1) Inflöde havsvatten 2) Sötvattenflöde 40
% 3) Flöde av koncentrat, 60 % 4) Havsvattenflöde 60 % 5) Dränering av koncentrat (Chris, 2012).

Det är svårt att estimera kostnaden för sötvattenframställning via omvänd osmos eftersom
merparten av kostnadsparametrarna har stora variationer. Energikostnaden har stor
påverkan på totalkostnaden och beror på vilken typ av energikälla som används. Kostnaden
för rengöring samt byte av membran har också stor påverkan på totalkostnaden (Avlonitis,
Kouroumbas, & Vlachakis, 2003).
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2.4.5 Elektrodialys
En annan membranprocess för att framställa sötvatten är elektrodialys. Där används
katjoner och anjoner för att separera bort salt från saltvatten. Dock fungerar denna process
bäst vid låga halter av salt och lämpar sig således i första hand för bräckt vatten och inte för
havsvatten (Miller, 2003).

2.4.6 Sammanställning av tekniker för avsaltning av havsvatten
Den mest tekniskt effektiva tekniken är inte alltid den mest kostnadseffektiva lösningen. Den
teoretiskt minsta energiförbrukningen är 3-7 kJ/kg sötvatten (Miller, 2003).

I Tabell 1 nedan presenteras en sammanställning för energikonsumtionen för olika tekniker
för avsaltning av havsvatten. De variationer som finns i Tabell 1 beror på storleken av
anläggningen, den specifika avsaltningstekniken samt kvaliteten på vattnet som ska renas.
Av de termiska processerna förbrukar FSD-processerna mest energi följt av HEF. Ingen av
dessa processer har hög effektivitet, förbrukningen är ca 30 gånger större än teoretiska
minimum (Miller, 2003).

Omvänd osmos är mest effektiv och förbrukar ca 3-10 gånger mer än teoretiska maximum.
(Ifall det teoretiska maximum antas vara 3 kJ/kg) Det är dock viktigt att ta hänsyn till att de
energislag som används i denna process är elektrisk energi medan FSD-processer använder
värme eller bränsle som energikälla. Att omvandla termisk energi till elektrisk energi har en
verkningsgrad på 35 %, om detta tas i beaktning konsumerar omvänd osmos 9-30 gånger
mer än teoretiskt maximum (Miller, 2003).
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Tabell 1: Energikonsumtion för sötvattenframställning genom olika avsaltningstekniker i kJ/kg producerat
sötvatten (Miller, 2003).

Källa, Publiceringsår FSD HEF Ångkompression Omvänd osmos
A, 2001 299 61
B, 1997 95 15-28
C, 2000 230 27
D, 1994 290 100-120 23-30
E, 1997 216-288 18-22
F, 2000 25-43 11
G, 1997 29-39 15-28
H, 1999 95-252 107-132 22-29
I, 2000 14-29
J, 1997 22-58
K, 1999 26
L, 1995 37-40

M, 1999 95-275
N, 2000 152
O, 2001
P, 2000 8,6
Q, 2001 14-20
R, 2001 14
S, 2001 18-24

2.5 Kylteknik, luftkonditionering
Kylteknik används för att skapa och utnyttja temperaturer som är lägre än omgivningens.
Med hjälp av kylteknik avges värme från ett medium med lägre temperatur till ett med
högre. Tekniken kan också användas omvänt, i t.ex. värmepumpar. Eftersom värme, enligt
termodynamikens andra huvudsats, inte spontant kan avges till ett medium med högre
temperatur krävs det att energi tillförs till denna process. Energin som tillförs kan vara värme
vid hög temperatur eller elektrisk energi (Graneryd, 2012).

Luftkonditionering används ofta som en term för kylning av utrymmen, men det är inte bara
temperaturen som regleras med luftkonditionering utan även luftfuktighet. ASHRAEs
definition av AC lyder ”the process of treating air to control simultaneously its temperature,
humidity cleanliness and distribution to meet the comfort requirements of the occupants of
the conditioned space” (Granryd & Ekroth, 2009).

Det finns olika typer av luftkonditionering, dels decentraliserade system som består av
enheter i varje rum och dels centraliserade system. I de senare fallet distribueras kall luft
eller kallt vatten på samma sätt som centralvärme används i hus (Granryd & Ekroth, 2009).

I en modell av Elsafty & Saeid jämförs en SWAC-anläggning mot en konventionell AC-
anläggning för ett större hotell komplex. Enligt denna modell är grundinvestering för en AC-
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anläggning 806 $/TOR och denna anläggning har en årlig elförbrukning på 7109 kWh/TOR
(Elsafty & Saeid, 2009).

2.5.1 Effektivitet hos en AC
Effektiviteten hos en AC mäts i EER vilket är mängden kyla per timme i ”British Thermal
Unit”2 som ACn producerar dividerat med effekten i W som en AC förbrukar under
standardförhållanden (Air conditioner-home). Sambandet mellan EER, kW och TOR ges av
ekvation 1 nedan:

TOREER
a


(1)

Där = /12 (energin som ACn förbrukar) och TOR är mängden kyla som ACn producerar
(The Engineering ToolBox, 2012).

I USA måste en mindre AC, sedan år 2006, ha ett EER på mellan 8.5-9 beroende på storlek
och funktion (Energy Conservation Program, 2011).

Ett annat mått för effektiviteten hos en AC är SEER vilket ofta används för större
kylanläggningar. SEER är det genomsnittliga EER för en AC under en längre period. För
centrala AC enheter i USA är det minsta tillåtna SEER mellan 12 -13 beroende på modell (U.S.
Department of Energy, 2011).

Relationen mellan SEER och EER kan estimeras enligt ekvation 2 nedan (Hendron &
Engebrecht, 2010):

2EER  0,02SEER 1,12SEER   (2)

Den genomsnittliga SEER för USA var 13,9 år 2009 (U.S. Department of Energy, 2011).

2.6 Akvakultur (vattenbruk)
Akvakultur innebär vattenorganismer odlas, detta sker för flera olika syften;
livsmedelsproduktion, förstärkning av naturliga bestånd, odling av alger för vattenrening och
biogasproduktion. Syftet är att odla större kvantiteter per areaenhet och tidsenhet än vad
naturlig produktion ger. Behållningen från odlingen varierar med avseende på vilken
odlingsmetod, intensitet och art som odlas. Det finns lågteknologiska metoder som t.ex.
dammodling och kassodling (odling i nätkassar), men även högteknologiska metoder där
mekaniseringsgraden är hög. Lönsamheten i de mer tekniskt utvecklade anläggningarna är
nödvändigtvis inte högre än i de enklare anläggningarna om man tar hänsyn till investerings-
och energikostnaderna (Nationalencyklopedin, 2012).

Musslor och ostron som odlas utnyttjar den naturligt producerade födan i havet i form av
plankton eller dött organiskt material. Algodlingar i Asien liknar odlingen av musslor och

2 En ”Brithish Thermal Unit ” motsvarar 1,055 kJ.
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ostron, den sker på ställningar i grunda kustvatten eller på vertikala linor som hänger från
flottar (Nationalencyklopedin, 2012).

Produktion genom akvakultur sker till 54 % i marina områden och 46 % i sötvattensområden.
Den största delen av produktionen består av fiskodling medan odlingarna i havet viktmässigt
domineras av alger, musslor och ostron. År 1996 utgjordes produktionen i sjöar och hav av
48,9% fiskodling, 22,7% algodling och 25 % odling av musselarter (Nationalencyklopedin,
2012).

Vid NELAH laboratoriet på Hawaii finns en akvakulturanläggning som använder sig av
havsvatten från ca 1000 m djup. Det näringsrika kalla vattnet gör att odlingen får rätt
näringsämnen. Eftersom vattnet kommer från ett havsdjup där det finns få organismer är
risken för svamp-, bakterie- eller virusangrepp väldigt liten (Energinat, 2010).

Det finns de som förespråkar odling av alger för biodieselframställning. Det mesta av dagens
biodiesel görs av vegetabilisk olja vilket även används som livsmedel. Om en ökning av
biodieselproduktion sker kan detta innebära ett högre pris för livsmedel. Med anledning av
detta finns det flera förespråkare för biodieselframställning från alger eftersom det inte
konkurrerar med livsmedelsindustrin. Idag saknas dock teknik för storskalig ekonomiskt
lönsam algodling (Mata, Martins, & Caetano, 2010).

2.6.1 Akvakultur för biodieselframställning
En mikroalg som är lämplig att använda för biodieselframställning samt som fördelaktigt kan
odlas ute till havs är Nannochloropsis. Tillväxten hos denna alg avtar efter 14 dagar, det är
därför gynnsamt att skörda algerna var 14:e dag. Vid varje skörd byts odlingsvattnet ut och
ersätts med nytt näringsrikt bottenvatten från havet (Berggren, Randahl, 2012).

Berggren och Randahl (ingår i ramverket ”Hållbar ö” och undersöker i vilken omfattning
algodling kan användas som källa för biodrivmedel på den fiktiva Ön), behandlar i sin rapport
ett basscenario där en algodlingsbassäng för mikroalgen Nannochloropsis med en volym på
5000 m3 undersöks. En odling av denna volym kan under ett år ge en algskörd på 365 000 kg,
under förutsättning att odlingen sker året om. Denna mängd möjliggör en årlig
biodieselproduktion på 94 805 kg. Algodlingsbassängen i basscenariot föreslås placeras 1 km
utanför den fiktiva Öns kust.

Berggren och Randahl har uppskattat den fiktiva Öns totala biodieselbehov till 124 500 000
kg per år vilket är drygt 1300 gånger mer än den föreslagna odlingsvolymen kan producera.
För att kunna tillgodose hela Öns behov av biodiesel krävs en odlingsvolym på 6 500 000 m3.

2.7 Ön
Ön är positionerad i Stilla Havet mellan breddgraderna ± 10°. Öns totala yta är 10 km2 och
befolkningsmängden är ca 100 000 personer. Den ekonomiska situationen på Ön är
jämförbar med Sveriges, år 2010 var Sveriges BNP per capita 352 400 kr (Statistiska
centralbyrån, 2012).
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På Ön finns inga andra naturtillgångar än de som ges av det geografiska läget. Eftersom Ön
ligger ute till havs antas att det i närheten av Öns kust finns stora havsdjup.

För att estimera behovet av el, kyla och sötvatten på Ön används tre referensplatser;
Sverige, Maldiverna och Hawaii. Eftersom befolkningen förväntas leva efter svensk standard
utgår estimeringen från Sveriges förbrukning i dagsläget. Maldiverna används som referens
eftersom dess geografiska läge, 4° norr om ekvatorn, liknar den stationering som den Ön har
(Graphic Maps, 2012). Maldivernas huvudstad, Malé, har en befolkningsmängd på 134 200
personer (Nationalencyklopedin, 2012), vilket liknar Öns befolkningsmängd. Malés yta är
2km2 (Advameg, Inc, 2012) vilket är ca 1/5 av Öns yta. Den sista referensen som används är
Hawaii eftersom dess geografiska läge likna Öns och dess BNP per capita (49 000 $) liknar
Sveriges (State of Hawaii, 2012).

2.7.1 Sverige
I Sverige används 2,6 miljarder m³ sötvatten per år. Jordbruket står för 5 % av detta,
hushållen för 20 % och industrin för 60 % (Statistiska centralbyrån, 2005).

Den totala elanvändningen i Sverige år 2010 var ca 130 TWh/år. Av detta går ca 53 TWh till
Industri och 45 TWh till hushåll och service (Statistiska centralbyrån, 2011).

2.7.2 Maldiverna
Maldivernas ekonomi baseras i första hand på turism och fiske. Det finns lite odlingsbar
mark och inga mineraltillgångar. Industrin står för 20 % av sysselsättningen och består främst
av livsmedelsindustri baserad på fisket, men det finns även en mindre textiltillverkning.
Intäkterna från exporten som består till 66 % av fiskprodukter och 33 % textilprodukter
täcker sällan mer än hälften av kostnaden för importen (Anderberg, 2012).

2.7.2.1 Energianvändning
Nedan i Tabell 2 presenteras primärenergikällorna på Maldiverna (år 2004) och hur dessa
förbrukas (van Alphen, van Sark, & M.fl., 2007).
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Tabell 2: Energiförbrukning på Maldiverna år 2004, tabellen visar i hur stor utsträckning energibärarna;
dieselolja, bensin, fotogen, flygplansbränsle och biomassa används (van Alphen, van Sark, & M.fl., 2007).

Energibärare Användningsområde Energitillförsel,
Mtoe

Energitillförsel,
%

Dieselolja Transport, Industri,
Generering av elektricitet

184,2 86,3

Bensin Transport 14,8 6,9
Fotogen Belysning, Matlagning 4,5 2,1
Flygplansbränsle Flygtransport 0,8 0,4
Propangas Matlagning, Industriell

verksamhet
5,7 2,7

Biomassa(trä) Matlagning, Torkning 3,5 1,6

Totalt 213,5 100

År 1990 hade 33 % av Maldivernas befolkning inte tillgång till elektricitet, år 2007 hade den
siffran reducerats till 3 %. Bara i Maldivernas huvudstad, Malé, har produktionen av
elektricitet ökat från 42 miljoner kWh år 1994 till 108 miljoner kWh år 2003 (van Alphen, van
Sark, m.fl., 2007).

Den genomsnittliga invånaren i Malé använder ca 1300 kWh per år. Det bör dock nämnas att
den siffran är avsevärt mycket högre för turister som besöker de lyxiga hotellkomplex som
finns på Maldiverna. En turists genomsnittliga förbrukning är ca 15400 kWh per år. Detta
medför att nära hälften av Maldivernas genererade elektricitet på 125 MW finns installerad
på turistresorterna (van Alphen, van Sark, m.fl., 2007).

Elpriset på Maldiverna varierar kraftigt, hushåll betalar 0,15 $/kWh medan företag betalar
0,25 $/kWh. År 2004 när oljepriset var 35 $/fat utgjorde priset för olja 70 % av kostnaden för
el (van Alphen, van Sark, m. fl., 2007).

2.7.2.2 Sötvatten
På Maldiverna utvinns sötvatten från grundvattenreserver. Dessa är mycket begränsade och
ligger ytligt eftersom öarna som utgör Maldiverna är platta. Det ytliga läget gör att
grundvattnet är känsligt för kontaminering (Ibrahim & Bari, 2003).

En alternativ källa till sötvatten som används på Maldiverna är regnvatten. Enskilda hushåll
har behållare för att samla in regnvatten, men det finns även större gemensamma behållare
som tillhandahålls av samhället (Ibrahim & Bari, 2003).

Eftersom de två ovannämnda källorna till sötvatten inte täcker befolkningens
sötvattenbehov använder sig även Maldiverna av avsaltning av havsvatten. Anläggningar för
detta finns på varje turistresort där sötvattenförbrukningen är hög. Det finns även
anläggningar på Maldivernas mest befolkade ö Malé. Även på ön R. Kandholhudhoo finns en
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anläggning för avsaltning, det beror på att ön har en mycket liten area och har således inte
plats för stora regnvattensbehållare (Ibrahim & Bari, 2003).

Avsaltningsanläggningarna som finns på Malé använder tekniken omvänd osmos eftersom
denna teknik är mest kostnadseffektiv. Den första avsaltningsanläggningen på Malé
installerades år 1995 och då var energiförbrukningen 10 kWh/m3 sötvatten.
Energiförbrukningen för avsaltningsanläggningen har sedan dess minskat till följd av teknisk
utveckling och år 2002 var energiförbrukningen endast 3 kWh/m3 sötvatten. Den tekniska
utvecklingen innebar även ett lägre pris för sötvattenframställning från dessa anläggningar,
år 2002 kostade sötvattenproduktionen 3,65 $/m3 (Ibrahim & Bari, 2003).

2.7.3 Hawaii
Hawaii har en befolkning på 1,3 miljoner invånare. Turism utgör den största inkomstkällan
för Hawaii dit mer än 7 miljoner turister årligen åker. Även jordbruk och
försvarsanläggningar är viktiga för Hawaiis ekonomi (Nationalencyklopedin, 2012).

Hawaii är mycket beroende av import av fossila bränslen för sin energiförsörjning då
dieselolja och kol står för 92 % av all energi på Hawaii (Lim, 2011). Energiförsörjning står för
8,1 % av Hawaiis BNP och priset för elektricitet är 0,21 $/ kWh (United States. Office of
Energy Markets and End Use, 2011). Av primärenergin går 39 % till att producera elektricitet
och av denna elektricitet går 37 % industri, 34 % service och 30 % hushåll (Lim, 2011).

För kommersiella byggnader på Hawaii står AC för 30 -50 % av deras elkonsumtion (Hawaii
Energy). För kontor står AC för ca 35-45% av byggnadens elkonsumtion (Hawaii Energy
Resources Coordinator, 2001). För hotell står AC för ca 45% av byggnadens elkonsumtion
(Thorpe, 2012).

Den totala sötvattenförbrukningen på Hawaii år 2005 var 6,2 miljarder m3. Av detta utgjorde
hushållsförbrukning 30 %, bevattning 22 % och Industri 6,5 % (Kenny & Barber, 2009).

Nedan i Tabell 3 redovisas en sammanställning av referensplatsernas elförbrukning, elpris,
sötvattenkonsumtion och sötvattenpris.
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Tabell 3: Sammanställning av referensplatsernas elförbrukning, elpris, sötvattenkonsumtion och
sötvattenpris.

Plats El per capita
(kWh/år)

Elpris
($/kWh)

Sötvattenkonsumtion
per capita (m3/år)

Sötvattenpris
($/m3)

Sverige 150003 0,1363 2773 0,6894

Malé 10605 0,15- 0,255 18,96 3,657

Hawaii 80708 0,219 48310 0,811

3 (SCB, 2011)

4 (Stockholm vatten, 2012)

5 (van Alphen, van Sark, m.fl., 2007)

6 (Food and agruculture organization of the United Nations, 2009)

7 (Ibrahim & Bari, 2003)

8 (Lim, 2011)

9 (United States. Office of Energy Markets and End Use, 2011)

10 (Kenny & Barber, 2009)

11 (Board of Water Supply, City and County of Honolulu, 2012)



-36-

2.8 Oljepris
Det historiska oljepriset har varierat kraftigt de senaste 40 åren, vilket framgår i Figur 9
nedan. Oljepriset beror till stor del på den global efterfrågan samt på förhållandena i de
oljeproducerande länderna. När något av detta ändras, t.ex. vid en konflikt i ett
oljeproducerande land, påverkas priset på olja (energimyndigheten, 2012).

Figur 9: Historiska oljepriser. Information hämtad från (Capital Professional Services, LLC, 2012)

2.9 Alternativt pris för sötvatten och el
L.A. Vega analyserar kring lönsamheten för olika OTEC-anläggningarna. I dessa analyser
antas att elproduktionen baseras på olja och att sötvattenproduktionen sker via omvänd
osmos. L.A. Vega beräknar den rörliga kostnaden för el enligt ekvation 3 nedan:

0,0016r oilEl P (3)

L.A. Vega nämner att fasta kostnader bidrar till elpriset, dock nämner han inte omfattningen
av dessa fasta kostnader i hans lönsamhetsanalys.

Kostnaden för sötvattenproduktion kan enligt L.A. Vega beräknas med ekvation 4 nedan:

0,049vatten oilP P (4)
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3 Modell
I modellen ingår fyra olika OTEC-anläggningar där kostnaderna och prestandan för dessa
anläggningar presenteras i litteraturstudien ovan. För att kunna bestämma hur mycket
sötvatten, el och kyla som en OTEC-anläggning kan sälja estimeras marknaden för dessa på
Ön. Kostnaden för dessa produkter som en funktion av oljepriset estimeras även. Nedan i
Figur 10 presenteras en översikt på modellen. Parametrar och variabler i modellen
presenteras nedan i Tabell 4. Värden för parametrar sammanställs i Bilaga 1.

I modellen används annuitetsmetoden för att diskontera grundinvesteringen över
anläggningarnas livstid. För samtliga beräkningar där annuitetsmetoden används antas
räntan vara 8 % och livslängden vara 15 år. Dessa antaganden gör även L.A. Vega i sina
beräkningar.

Figur 10: Schematiskfigur över beräkningsmodellen
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Tabell 4: Parametrar och variabler i beräkningsmodellen

Parametrar Variabler
Befolkning
Kylförbrukning
Sötvattenförbrukning
Elförbrukning
Akvakulturförbrukning
Kostnader för OTEC
Pris för vatten till akvakultur
Kostnad för konventionell framställning av sötvatten
Kostnad för konventionell AC

OTEC-anläggning
Oljepris

3.1 Begränsningar
 Modellen tar inte hänsyn till hur inflation påverkar lönsamhetsresultatet.

 I modellen estimeras att el-, sötvatten- och kylbehovet inte påverkas av pris-, dygns-
eller säsongsförändringar.

 Kostnad och prestanda för respektive OTEC-anläggning baseras på L. A. Vegas
beräkningar vilket kan ses som en begränsning med modellen.

 En avgränsning som gjorts i arbetet är att beräkningar inte görs på en 100 MW-
anläggning eller på en SOTEC-anläggning. Dessa tekniker antas vara obeprövade och
inte realiserbara inom en snar framtid.

3.2 Oljepris i modellen
Olja antas vara den konventionella primärenergikällan för elproduktion på Ön. Oljepriset
påverkar elpriset vilket i sin tur påverkar priset på både kyla och sötvatten. Oljepriset har
historiskt varierat kraftigt och därför är det olämpligt att anta ett konstant oljepris i
modellen. Med anledning av detta blir oljepriset en variabel i modellen.

3.3 Marknaden på Ön
Nedan presenteras den estimerade efterfrågan på el, sötvatten, kyla och akvakultur på Ön.
Estimeringen utgår från referensplatserna i litteraturstudien.

3.3.1 Elförbrukning och elpris på Ön
Ön kan antas ha liknande ekonomiska förutsättningar som Hawaii, men med en begränsad
geografi. Det är t.ex. orimligt att anta att det finns utrymme till jordbruk. En stor del av
Hawaiis ekonomi kommer från turism och det kan antas att även Ön har en stor
turismindustri. Den årliga elförbrukningen på Ön antas därför vara 8 000 kWh/capita vilket
är likt elförbrukningen på Hawaii.
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Både Hawaii och Maldiverna använder främst dieselolja till sin elproduktion och därför kan
det antas att detsamma gäller för Ön. Priset för elektricitet är ca 0,15- 0,25 $/kWh på både
Hawaii och Maldiverna. Ön antas ha samma förutsättningar för elproduktion och därför
antas elpriset vara liknande. Dieseloljepriset stod för 70 % av kostnaden för elektricitet på
Maldiverna när oljepriset var 35 $/fat. Därför antas i modellen att 70 % av kostnaden för el,
vid ett elpris på 0,20 $/kWh, kommer från kostnaden av olja då oljepriset är 35 $/fat. Den
resterande kostnaden för elpriset antas vara fast. Elpriset kan därför antas variera med
oljepriset enlig följande funktion:

0,14
35el f oilP El P  (5)

där elP är priset för el oilP är priset för ett fat olja och Elf är den fasta kostnaden för elpriset.

Den fasta kostnaden antas vara 30 % av 0,2 $/kWh.

3.3.2 Sötvattenförbrukning och sötvattenpris på Ön
Sötvattenförbrukningen på Ön antas vara större än Sveriges förbrukning p.g.a. ett varmare
klimat. Dock antas att vattenförbrukningen inte når upp till Hawaiis förbrukning eftersom
sötvattenpriset på Ön är högre än priset för sötvatten på Hawaii.
Då öns geografiska läge stämmer överrens med Maldivernas antas det att Ön har samma
förutsättningar för att utvinna sötvatten. På Maldiverna används grundvatten i liten
utsträckning eftersom vattentäkten under ön är mycket begränsad. På Ön antas
vattentäckten vara än mer begränsad och därför antas inte grundvattnet utgöra någon källa
till sötvatten. Precis som på ön R. Kandholhudhoo på Maldiverna har Ön en begränsad yta
vilket innebär att det av utrymmesbrist inte finns plats för stora regnvattenbehållare.
Således återstår endast produktion av sötvatten som en tänkbar källa för att tillgodose Öns
sötvattenbehov.

Tillverkningen av sötvatten på Ön antas ske på liknande sätt som på Malé och därför antas
energianvändningen för vattentillverkning att vara densamma som Ibrahim & Bari
presenterar; 3 kWh/m3. Detta antagande anses rimligt eftersom Tabell 1 tidigare i
litteraturstudien visar att omvänd osmos förbrukar ca 3-6 kWh/m3 sötvatten. Den kostnad
som Ibrahim & Bari presenterar kan anses vara mer trovärdig eftersom den rapporten är
nyare än rapporterna som används som referens i Tabell 1. Med tiden har
energikonsumtionen för sötvattenproduktion minskat vilket stärker trovärdigheten för
Ibrahim & Bari. Enligt Ibrahim & Bari är omvänd osmos den bästa och mest använda
tekniken för sötvattenframställning på Malé. Denna teknik använder el för att producera
sötvatten.  Priset på sötvatten på Maldiverna är 3,65 $/m3 och det antas att elpriset var 0,2
$/kWh vid detta tillfälle. Priset för sötvattenframställning antas vara det samma på Ön som
på Maldiverna och därför antas det behövas 3 kWh el för varje producerad m3 sötvatten.
Även de fasta kostnaderna antas vara de samma. Sötvattenpriset varierar då med elpriset
enligt följande funktion:
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3vatten f elP V P  (6)

där Pvatten är priset för sötvatten, Vf är den fasta kostnaden för sötvattenframställning (antas
vara 3,05) och Pel är priset för el. Då elpriset är en funktion av oljepriset blir också
sötvattenpriset en funktion av oljepriset.

3.3.3 Kylbehovet och kostnad för kyla på Ön
Rapporten tar endast hänsyn till det kylbehov som behövs för ett komfortabelt
inomhusklimat och därmed ingår inte kylbehovet för t.ex. förvaring av livsmedel och
elproduktion. På Hawaii går ca 34 % av elektriciteten till den kommersiella sektorn. 30- 50%
av elförbrukningen i kommersiella byggnader går till kyla. Samma siffror gäller även för
hotell. Det kan därför antas att även hushållen på Ön använder 30-40 % av sin elförbrukning
till kyla. Även en del av industrisektorns elkonsumtion går till kyla men den är troligen
mindre än hos den kommersiella sektorn och hushållen. Det antas därför att ca 30-35 % av
Hawaiis elkonsumtion går åt till kyla vilket per capita är 2420-2820 kWh/år. Ön kan antas ha
liknande kylbehov som Hawaii.

Den genomsnittliga SEER i USA är 13,9 och det kan antas att genomsnittet på Hawaii är
detsamma. Med hjälp av formlerna presenterade i kapitel 2.5.1 Effektivitet hos en AC ger
detta ett genomsnittligt kylbehov på Hawaii på mellan 0,32 - 0,37 TOR/capita. Det antas att
även Ön har samma kylbehov. Det krävs dock en betydligt större installerad kapacitet för att
möta detta kylbehov då kylförbrukningen varierar kraftigt.

Enligt Elsafty & Saeid kostar en konventionell AC-anläggning med 15 års livslängd 806 $/TOR.
Anläggningen kräver årligen 7109 kWh/TOR vilket ger en genomsnittlig effektivitet (EER) på
14,78. Denna effektivitet är bra jämfört med standarden i USA.

Den årliga kostnaden per TOR från en konventionell AC-anläggning kan beräknas med
annuitetsmetoden enligt följande ekvation (7):

7109 806kyla elP P CRF  (7)

där kylaP är den årliga kostnaden för 1 TOR och CRF är annuitetsfaktor. CRF ger ett värde för

den årliga kostnaden för värdeminskningen av anläggningen och beräknas med ekvation (8)
nedan:

(1 )
(1 ) 1

n

n

r rCRF
r



 

(8)

där n är livslängden och r är räntan.

Då elen beror på oljepriset blir även det årliga priset på kyla en funktion av oljepriset.
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3.3.4 Pris och behov av vatten för akvakultur:
I modellen antas att akvakulturodlingen sker, i enlighet med Berggren och Randahls
basscenario, i en bassäng med volymen 5000 m3, den årliga förbrukningen av näringsrikt
vatten till denna bassäng är 130 000 m3. Endast de anläggningar som är placerade ute till
havs antas kunna sälja vatten till akvakultur eftersom algodlingen ska placeras ute till havs.
Det näringsrika vattnet antas kunna säljas till priset 0,053 $/m3 enligt litteraturstudien.

3.3.5 Sammanställning av Öns estimerade behov
Nedan i Tabell 5 sammanställs det estimerade behovet av el, sötvatten, kyla och vatten för
akvakultur för Ön.

Tabell 5: Estimerad elförbrukning, sötvattenkonsumtion samt kylbehov för Ön

El per capita
(kWh/år)

Sötvattenskonsumtion
per capita (m3/år)

Kylbehov per
capita (TOR)

Vattenbehov
för

akvakultur
(m3/år)

Ön ~8000 ~350 ~0,32-0,37 130 000

3.4 Modell av fyra olika OTEC-anläggningar
I modellen ingår fyra olika OTEC-anläggningar. Utöver elproduktion producerar vissa av
dessa anläggningar även sötvatten, kyla och vatten till akvakultur, se Tabell 6. Det antas att
det inte går att nyttja kyla från anläggningar som ligger ute till havs då det skulle vara dyrt att
transportera det kalla vattnet från anläggningen till land och dessutom kan det kalla vattnet
värmas upp under transporten.

Tabell 6: Sammanställning av de olika OTEC-anläggningarna.

El Sötvatten Kyla Akvakultur
5,0 MW CC-OTEC Land X X
5,1 MW HC-OTEC Havs X X X
53,5 MW CC-OTEC Havs X X
51,3 MW OC-OTEC Havs X X X

3.4.1 5,0 MW CC-OTEC på land
L.A. Vega presenterar i sin rapport från 2011 kostnaden för en 5,0 MW CC OTEC på land.
Enligt L.A. Vega är den totala årliga kostnaden för drift, operation, reparationer och utbyten
5,5 M$ och anläggningen behöver en grundinvestering på 114 M$. Den årliga kostnaden för
anläggningen beräknas i modellen med annuitetsmetoden.

I modellen antas att denna anläggning kan producera fjärrkyla. Det kalla vattnet är ca 10°C
efter OTEC-cykeln vilket är 3 °C mer än den temperatur som Elsafty & Saeid använder i sina
beräkningar för fjärrkyla. Enligt Christer Boberg går det dock att producera fjärrkyla från
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10°C vatten ifall samtliga kylanläggningar är dimensionerade för denna temperatur. Vid
varmare vatten krävs dock en större mängd vatten för att uppnå samma kyleffekt.

Enligt Elsafty & Saeid ger varje m3/s 7 °C vatten 6795 TOR. Detta vatten används i en
värmeväxlare för att kyla sötvatten till 10 °C. Enligt Christer Boberg är det vanligt att kallt
vatten värms upp ca 10 °C i ett fjärrkylsystem i Sverige och det antas därför att det samma
även gäller i Elsafty & Saeid modell. Från en OTEC-anläggning fås 10 °C vatten vilket antas
kunna kyla sötvatten i fjärrkylsystemet till 13 °C. Det är orimligt att anta att detta sötvatten
värms upp 10 °C för det innebär att temperaturen blir 23 °C vilket är svårt att uppnå då detta
skulle kräva en inomhustemperatur på över 23 °C. Det antas därför att sötvattnet i
fjärrkylsystemet värms upp till 20 °C precis som i Elsafty & Saeid modell. Då vattnet i
fjärrkylsystemet från en OTEC-anläggning bara har en 7 °C temperaturskillnad medan vattnet
i den modell som Elsafty & Saeid använder antas ha en 10 °C temperaturskillnad kommer
varje volym vatten från OTEC-anläggningen transportera 7/10 gånger den kyla som vattnet
från Elsafty & Saeid modell transporterar. I modellen antas det därför att varje m3 10°C
vatten ger 4756 TOR.

Kostnader för värmeväxlare, kallvattenspump och distributionsnätverk för kallvatten är
enligt Elsafty & Saeid 888 $/TOR. Anläggningen på Ön måste vara större än den som Elsafty
& Saeid modellerar då vattnet är varmare och därför blir den totala kylan per volym vatten
mindre. I modellen antas därför att grundinvesteringen för fjärrvärme är 1 270 $/TOR.

Driftkostnaden för fjärrkylan antas enbart vara elkostnaden för kallvattenpumpen som
pumpar det kalla sötvattnet. Enligt Elsafty & Saeid förbrukar denna pump varje år 1507
kWh/TOR. Då det behövs en större mängd vatten i modellen antas den totala
elförbrukningen varje år vara 2153 kWh/TOR.

Det behövs ca 2 m3/s kallvatten för varje MW som en OTEC-anläggning producerar vilket
betyder att denna anläggning pumpar upp ca 10 m3/s havsvatten. Ifall varje m3 10°C vatten
ger 0,7 gånger den kylan som Elsafty & Saeid beräknar kan en 5,1 MW anläggning med 7°C
vatten ge nästan 50 000 TOR. Då kylbehovet varierar kraftigt antas det att en 50 000 TOR
kylanläggning i genomsnitt kan sälja 30 000 TOR. Detta täcker nästan hela kylbehovet på Ön.

Den årliga kostnaden för fjärrkylanläggningen beräknas enligt ekvation 9 nedan:

2152 1270fjärrkyla kyla el kapacitetK C P C CRF  (9)

där Ckyla är den genomsnittliga kapacitet kyla som säljs, Ckapacitet är den utbygda kapaciteten
och CRF är annuitetsfaktorn som ges av ekvation (8).

Intäkterna för anläggningen kommer från försäljning av el och kyla. Det antas att 30 000 TOR
säljs och att det kan säljas till samma pris som kostnaden för konventionell kyla från en
vanlig AC anläggning. Anläggningen producerar 32 350 MWh el varje år och det antas att
anläggningen kan sälja all denna el.
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3.4.2 5,1 MW HC-OTEC till havs
Enligt L.A. Vega behövs en grundinvestering på 187 M$ för en 5,1 MW HC-OTEC-anläggning
som ligger ute till havs. Driftkostnader, operationskostnader och kostnader för reparationer
och utbyten presenteras dock inte i L.A. Vegas rapport för denna anläggning. Dessa
kostnader beräknas dock av L.A. Vega för en 10 MW anläggning ute till havs och dessa är
enligt L.A. Vega 11,1 M$/år. Det antas i modellen att dessa kostnader är 8,5 M$/år för en 5,1
MW anläggning vilket är något mindre än för en 10 MW anläggning. Det antas att relationen
mellan kapacitet och producerad el är den samma för 5,1 MW HC-OTEC-anläggningen som
för 5,0 MW CC-OTEC-anläggningen.

Denna anläggning kan producera 2280 m3 sötvatten per dygn och det antas att anläggningen
är i drift året om.  Det totala sötvattenbehovet på Ön är 35 000 000 m3 per år vilket betyder
att allt sötvatten som produceras kan säljas. Det antas även att all el som produceras kan
säljas.

3.4.3 53,5 MW CC-OTEC till havs
Enligt L.A. Vega har denna anläggning en grundinvesteringskostnad på 451 M$. Den årliga
kostnaden inklusive avskrivningar är 81,47 M$ per år. Samma tillvägagångssätt, räntesats
och livslängd används av L.A. Vega vid denna beräkning som vid beräkningen för en 5,1 MW
HC-OTEC. Denna anläggning producerar årligen 432 609 MWh el. Det totala årliga elbehovet
på Ön är ca 800 000 MWh vilket betyder att all el som produceras kan säljas.

3.4.4 51,3 MW OC-OTEC till havs
Enligt L.A. Vega har denna anläggning en grundinvesteringskostnad på 551 M$. Den årliga
kostnaden inklusive avskrivningar är 97,25 M$ per år. Anläggning producerar årligen 414 415
MWh el och dagligen 118 000 m3 sötvatten. Denna anläggning går att använda 92,3%  av
året. Det totala sötvattenbehovet på ön är 35 000 000 m3 vilket betyder att anläggningen
producerar mer sötvatten än Ön behöver. Det antas att anläggningen kan sälja lika mycket
sötvatten som förbrukas på Ön och att all el som anläggningen producerar går att säja.

3.5 Känslighetsanalys
Nedan presenteras de olika scenarierna som ingår i känslighetsanalysen. Scenario 1 är
basscenariot som beskrivs ovan. Parametrarna i modellen varieras för att säkerställa
tillförlitligheten i modellen.

3.5.1 Scenario 2 - Större akvakulturodling
Här undersöks ett scenario där all Öns biodieselbehov erhålls från algodling ute till havs. I
detta scenario är det möjligt att sälja 169 500 000 m3 näringsrikt vatten per år.

3.5.2 Scenario 3 - Andra metoder för beräkning av pris för el och sötvatten
Det finns flera olika sätt för att beräkna elpris och sötvattenpris som en funktion av
oljepriset. Enligt L.A. Vega kan de rörliga kostnaderna för elproduktion beräknas med
ekvation (3) i kapitel 2.9.
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Enligt L.A. Vega tillkommer fasta kostnaderna för elproduktion dock presenteras inte dessa
kostnader. Det antas i scenario 3 att de fasta kostnaderna för elproduktion är de samma som
i basscenariot. Priset på el (i $/kWh) kan då beräknas som:

0, 0016el f oilP El P  (10)

L.A. Vega presenterar även en metod för att beräkna priset på sötvatten från omvänd
osmos. Enligt denna modell är priset för sötvatten en linjär funktion av oljepriset och
presenteras i ekvation (4) i kapitel 2.9. Dessa kostnader påverkar intäkterna för de olika
OTEC-anläggningarna.

3.5.3 Scenario 4 - 100 % högre grundinvestering
En separat beräkning genomförs där grundinvesteringen för varje anläggning ökas med 100
%. Då Ön är isolerad ute till havs måste all utrustning, alla råvaror och en del av
arbetskraften importeras. Det är därför rimligt att anta att investeringskostnaderna på Ön
kan bli högre än vad L.A. Vega estimerar. För att beräkna lönsamheten för de olika
anläggningarna med 100 % högre grundinvestering används annuitetsmetoden.

3.5.4 Scenario 5 - 50 % lägre fasta kostnader för konventionell AC
I scenario 5 minskas de fasta kostnaderna för konventionell AC med 50 %. Detta påverkar
resultatet för 5,0 MW CC-OTEC-anläggningen.

3.5.5 Scenario 6 - 50 % lägre elförbrukning för konventionell AC
I scenario 6 minskas elförbrukningen för konventionell AC med 50 % och därmed minskar
även de rörliga kostnaderna med 50 %. Även detta scenario påverkar resultatet för 5,0 MW
CC-OTEC-anläggningen.

Scenario 5 och 6 speglar en möjlig framtida utveckling där ny teknik möjliggör mer
kostnadseffektiva AC anläggningar.
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3.5.6 Sammanfattning av de olika scenarierna i känslighetsanalysen
Nedan i Tabell 7 visas en översikt över känslighetsanalysen i rapporten.

Tabell 7: Sammanfattning av känslighetsanalysen. Här presenteras de olika scenarierna samt vilken
parameter som ändras i respektive scenario.

Vattenförsäljnin
g till akvakultur
(m3/år)

Pris för
sötvatten
och el

Grundinvesteri
ng för
anläggningen

Fasta
kostnader
för AC
($/TOR)

Elförbrukning
för AC
(kWh/TOR/år)

Scenario 1 –
Basscenario

130 000 Enligt
ekv. (5)
och (6)

Enligt modellen 1207 2152

Scenario 2 -
Större
akvakulturo
dling

169 500 000 Enligt
ekv. (5)
och (6)

Enligt modellen 1207 2152

Scenario 3 –
Andra
metoder för
beräkning av
pris för el
och
sötvatten

130 000 Enligt
ekv. (4)
och (10)

Enligt modellen 1207 2152

Scenario 4 –
100 % högre
grundinveste
ring

130 000 Enligt
ekv. (5)
och (6)

100 % högre än
i modellen

1207 2152

Scenario 5 –
50 % lägre
fasta
kostnader
för AC

130 000 Enligt
ekv. (5)
och (6)

Enligt modellen 603,5 2152

Scenario 6 –
50 % lägre
elförbruknin
g för AC

130 000 Enligt
ekv. (5)
och (6)

Enligt modellen 1207 1076
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4 Resultat
Resultat efter beräkningar enligt modellen. Resultaten diskuteras mer utförligt i kapitel 5 –
Diskussion.

I Tabell 8, 9 och 10 nedan presenteras resultaten. Beräkningarna baseras på att 130 000 m3

vatten kan säljas för akvakultur, intäkterna från denna försäljning motsvarar 6900 $. I
tabellerna nedan redovisas intäkterna från akvakultur som 0 eftersom avrundning till rätt
antal värdesiffror sker.

I Tabell 8 nedan visas resultaten från lönsamhetsanalysen för de fyra olika anläggningarna då
oljepriset är 50 $/fat vilket innebär ett elpris på 0,26 $/kWh. Tre av de fyra anläggningarna
får ett positivt resultat, dock blir resultatet från 5,1 MW HC-OTEC-anläggningen negativt.

Tabell 8: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 50$/fat vilket ger ett elpris på 0,26$/kWh. 130 000m3 vatten kan säljas till akvakultur.

Scenario 1-
Basscenario

Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

8,4 58,3 43,0 23,7

5,1 MW HC-OTEC
Havs

8,6 3,2 0 30,3 -18,6

53,5 MW CC-
OTEC Havs

112,5 0 81,5 31,0

51,3 MW OC-
OTEC Havs

107,7 134,1 0 97,3 144,5
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Då oljepriset ändras till 100 $/fat fås det nya elpriset 0,46 $/kWh, resultaten för de fyra
OTEC-anläggningarna blir i detta fall mer positivt än resultatet ovan. I Tabell 9 nedan finns en
sammanställning av resultaten från denna lönsamhetsanalys.

Tabell 9: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 100$/fat vilket ger ett elpris på 0,46$/kWh. 130 000m3 vatten kan säljas till akvakultur.

Scenario 1-
Basscenario

Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

14,9 100,9 55,9 59,9

5,1 MW HC-OTEC
Havs

15,2 3,7 0 30,3 -11,5

53,5 MW CC-
OTEC Havs

199,0 0 81,5 117,5

51,3 MW OC-
OTEC Havs

190,6 155,1 0 97,3 248,4

Resultatet från lönsamhetsanalysen presenteras här för ett oljepris på 150 $/fat vilket
innebär ett elpris på 0,66 $/kWh. I Tabell 10 nedan presenteras de olika resultaten och det
kan konstateras att HC-OTEC anläggningen fortfarande är olönsam.

Tabell 10: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 150$/fat vilket ger ett elpris på 0,66$/kWh. 130 000m3 vatten kan säljas till akvakultur.

Scenario 1 -
Basscenario

Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

21,4 143,6 68,9 96,1

5,1 MW HC-OTEC
Havs

21,8 4,2 0 30,3 -4,4

53,5 MW CC-
OTEC Havs

285,5 0 81,5 204,1

51,3 MW OC-
OTEC Havs

273,5 176,1 0 97,3 352,3
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I Figur 11 nedan visas ett diagram som presenterar de fyra olika OTEC-anläggningarnas
lönsamhet som en funktion av oljepriset. Diagrammet visualiserar resultatet från scenario 1,
basscenariot.

Figur 11: Resultat för fyra olika OTEC-anläggningar som en funktion av oljepriset.
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4.1 Känslighetsanalys
Nedan presenteras resultaten från de olika scenarierna i känslighetsanalysen. En mer utförlig
diskussion kring resultaten presenteras i kapitel 5 – Diskussion.

4.1.1 Scenario 2 – Större akvakulturodling
I Tabell 11, 12 och 13 nedan presenteras resultatet från scenario 2. I detta scenario antas att
akvakulturodlingen är tillräckligt stor för att kunna tillgodose hela Öns biodieselbehov.
Beräkningarna baseras på att 169 500 000 m3 vatten kan säljas till akvakulturodlingen,
intäkterna från denna försäljning motsvarar 9,0 M$.

I Tabell 11 nedan visas resultaten från lönsamhetsanalysen för de fyra olika anläggningarna
då oljepriset är 50 $/fat vilket innebär ett elpris på 0,26 $/kWh. Tre av de fyra
anläggningarna får ett positivt resultat, dock blir resultatet från 5,1 MW HC-OTEC-
anläggningen negativt.

Tabell 11: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 50$/fat vilket ger ett elpris på 0,26$/kWh. 169 500 000 m3 vatten kan årligen säljas till akvakultur.

Scenario 2 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

8,4 58,3 43,0 23,7

5,1 MW HC-OTEC
Havs

8,6 3,2 9,0 30,3 -9,6

53,5 MW CC-
OTEC Havs

112,5 9,0 81,5 40,0

51,3 MW OC-
OTEC Havs

107,7 134,1 9,0 97,3 153,5
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Då oljepriset ändras till 100 $/fat fås det nya elpriset 0,46 $/kWh, resultaten för de fyra
OTEC-anläggningarna blir i detta fall mer positivt än resultatet ovan. I Tabell 12 nedan finns
en sammanställning av resultaten från denna lönsamhetsanalys.

Tabell 12: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 100$/fat vilket ger ett elpris på 0,46$/kWh. 169 500 000 m3 vatten kan årligen säljas till
akvakultur.

Scenario 2 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

14,9 100,9 55,9 59,9

5,1 MW HC-OTEC
Havs

15,2 3,7 9,0 30,3 -2,5

53,5 MW CC-
OTEC Havs

199,0 9,0 81,5 126,5

51,3 MW OC-
OTEC Havs

190,6 155,1 9,0 97,3 257,4

Resultatet från lönsamhetsanalysen presenteras här för ett oljepris på 150 $/fat vilket
innebär ett elpris på 0,66 $/kWh. I Tabell 13 nedan presenteras de olika resultaten och det
kan konstateras att HC-OTEC anläggningen med detta oljepris är lönsam.

Tabell 13: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 150$/fat vilket ger ett elpris på 0,66$/kWh. 169 500 000 m3 vatten kan årligen säljas till
akvakultur.

Scenario 2 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Intäkter
från

akvakultur

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC
Land

21,4 143,6 68,9 96,1

5,1 MW HC-OTEC
Havs

21,8 4,2 9,0 30,3 4,6

53,5 MW CC-
OTEC Havs

285,5 9,0 81,5 213,1

51,3 MW OC-
OTEC Havs

273,5 176,1 9,0 97,3 361,3
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I Figur 12 nedan visas ett diagram som presenterar resultatet från scenario 2 där de fyra
olika OTEC-anläggningarnas lönsamhet visas som en funktion av oljepriset. Då oljepriset
överstiger 120 $/fat blir alla anläggningar lönsamma.

Figur 12: Resultat för fyra olika OTEC-anläggningar som en funktion av oljepriset när 169 500 000 m3 vatten
kan säljas till akvakultur.
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4.1.2 Scenario 3 – Andra metoder för beräkning av pris för el och sötvatten
Nedan i Tabell 14, 15 och 16 visas resultaten då pris för el och sötvatten beräknas enligt de
metoder som L.A. Vega presenterar. I scenario 3 tabelleras inte intäkterna från akvakultur
eftersom de är lika små som i basscenariot (0 M$).

I Tabell 14 nedan presenteras resultatens från känslighetsanalysen då oljepriset är 50 $/fat.
Tabellen visar att endast två av anläggningarna är lönsamma.

Tabell 14: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 50$/fat vilket ger ett elpris, enligt den nya metoden, på 0,14$/kWh

Scenario 3 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC Land 4,5 32,7 35,3 1,9

5,1 MW HC-OTEC Havs 4,6 2,0 30,3 -23,7

53,5 MW CC-OTEC Havs 60,6 81,5 -20,9

51,3 MW OC-OTEC Havs 58,0 85,8 97,3 46,5

I Tabell 15 nedan presenteras resultatet från scenario 3 då oljepriset är 100 $/fat. I detta fall
är tre av fyra anläggningar lönsamma.

Tabell 15: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 100$/fat vilket ger ett elpris, enligt den nya metoden, på 0,22$/kWh

Scenario 3 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC Land 7,1 49,7 40,4 16,4

5,1 MW HC-OTEC Havs 7,3 4,1 30,3 -19,0

53,5 MW CC-OTEC Havs 95,2 81,5 13,7

51,3 MW OC-OTEC Havs 91,2 171,5 97,3 165,4
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I Tabell 16 nedan presenteras resultaten från scenario 3 då oljepriset är 150 $/fat. Även här
är tre av fyra anläggningar lönsamma.

Tabell 16: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från respektive OTEC-anläggning med ett
oljepris på 150$/fat vilket ger ett elpris, enligt den nya metoden, på 0,30$/kWh

Scenario 3 Intäkter
från el

Intäkter
från

sötvatten

Intäkter
från kyla

Kostnader Resultat

5,0 MW CC-OTEC Land 9,7 66,8 45,6 30,9

5,1 MW HC-OTEC Havs 9,9 6,1 30,3 -14,3

53,5 MW CC-OTEC Havs 129,8 81,5 48,3

51,3 MW OC-OTEC Havs 124,3 257,3 97,3 284,3
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I Figur 13 nedan visualiseras resultaten från scenario 3. I detta fall blir 51,3 MW CC-OTEC-
anläggningen väldigt lönsam.

Figur 13: Resultat för fyra olika OTEC-anläggningar som en funktion av oljepriset då priset på sötvatten och el
är beräknat med L.A. Vegas metod.
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4.1.3 Scenario 4 – 100 % högre grundinvestering
Nedan i Figur 14 presenteras scenario 4 då grundinvesteringen ökas med 100 %. Intäkterna
är lika stora som i basscenariot och går att utläsa från tabellerna i scenario 1 ovan.
Diagrammet visar att tre av fyra anläggningar är lönsamma då oljepriset överstiger 65 $/fat.

Figur 14: Resultat för fyra olika OTEC-anläggningar som en funktion av oljepriset då anläggningarnas
grundinvestering ökas med 100 %.
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4.1.4 Scenario 5 – 50 % lägre fasta kostnader för konventionell AC
I Tabell 17 nedan presenteras lönsamheten för en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning då de fasta
kostnaderna för konventionell AC minskar med 50 %. Tabellen redovisar endast
lönsamheten för denna anläggning eftersom de andra anläggningarna inte kan sälja kyla och
således inte påverkas av kostnaden för AC.

Tabell 17: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning då de
fasta kostnader för konventionell AC är 50 % lägre.

Scenario 5 Intäkter
från el

Intäkter från
kyla

Kostnader Resultat

Oljepris 50$/fat 8,4 56,9 43,0 22,2

Oljepris 100$/fat 14,9 99,5 55,9 58,5

Oljepris 150$/fat 21,4 142,2 68,9 94,7

I Figur 15 nedan visualiseras scenario 5. Som framgår av figuren är denna anläggning
fortfarande lönsam (utom för ett lågt oljepris).

Figur 15: Resultat i M$/år för en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning då fasta kostnader för konventionell AC är 50
% lägre.
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4.1.5 Scenario 6 – 50 % lägre elförbrukning för konventionell AC
I Tabell 18 nedan presenteras resultaten från scenario 6 då elförbrukningen för
konventionell AC minskar med 50 %. Tabellen redovisar endast lönsamheten för denna
anläggning eftersom de andra anläggningarna inte kan sälja kyla och således inte påverkas av
kostnaden för AC.

Tabell 18: Sammanställning av intäkter och kostnader i M$/år från en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning då
elförbrukningen för konventionell AC är 50 % lägre.

Scenario 6 Intäkter
från el

Intäkter från
kyla

Kostnader Resultat

Oljepris 50$/fat 8,4 30,6 43,0 -4,1

Oljepris 100$/fat 14,9 51,9 55,9 10,8

Oljepris 150$/fat 21,4 73,2 68,9 25,7

I Figur 16 nedan visuliseras scenario 6. Genom att jämföra Figur 15 och 16 kan det
konstateras att lönsamheten för en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning påverkas mer av
variationer i elförbrukning än fasta kostnader för konventionell AC.

Figur 16: Resultat i M$/år för en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning då elförbrukningen för konventionell AC är 50
% lägre.



-58-

5 Diskussion
Resultatet visar att tre av de fyra OTEC-anläggningarna är lönsamma även med ett lågt
oljepris. 5,1 MW HC-OTEC-anläggningen blir endast lönsam då en stor mängd vatten till
akvakultur säljs och oljepriset är över 120 $/fat vilket visas i känslighetsanalysen (scenario 2).

En faktor som påverkar lönsamhetsanalysen är att elpriset och sötvattenpriset som används
till stor del utgörs av fasta kostnader. Dessa kostnader är baserade på Maldivernas kostnad
för el- och sötvattensproduktion. Eftersom Maldiverna består av svårtillgångliga öar ute till
havs blir de fasta kostnaderna för produktionen av el och sötvatten höga. Det är rimligt att
anta att Ön också har höga fasta kostnader för el- och sötvattensproduktion.

Enligt L.A. Vega kan de två större anläggningarna producera el till ett lågt pris även då inga
synergier nyttjas. I de resultat som presenteras, då hänsyn till synergier tas, blir OTEC än mer
lönsamt än vad L.A. Vega beräknar.  Det höga priserna för el och sötvatten i modellen bidrar
starkt till den höga lönsamheten. För att analyser detta ”best case scenario” består en del i
känslighetsanalysen (scenario 4) av att öka investeringskostnaderna för de olika OTEC-
anläggningarna. Detta är rimligt att anta eftersom den fiktiva Öns ogynnsamma placering gör
att frakt och installationskostnaderna bör vara högre än de kostnader som L.A. Vega
presenterar.

Det finns även en del av känslighetsanalysen (scenario 3) som analyserar lönsamheten av
OTEC ifall de konventionella kostnaderna för el - och sötvattenproduktion beräknas med den
metod som L.A. Vega använder. I detta scenario antas priset för elproduktion vara lägre än i
basscenariot. Kostnaden för sötvattenframställning skiljer sig också från basscenariot då
denna kostnad endast utgörs av rörliga kostnader. Detta gör att vid ett lågt oljepris blir OTEC
mindre lönsamt samtidigt som OTEC blir mer lönsamt vid ett högre oljepris jämfört med
basscenariot.

5.1 5,0 MW CC-OTEC
5,0 MW CC-OTEC anläggningen producerar väldigt mycket kyla men mindre el.
Elförburkingen hos kallvattenpumpen för fjärrkyleanläggningen är högre än elproduktionen
från OTEC-anläggningen. Det är därför tvetydligt om denna anläggning kan definieras som en
elproduktionsanläggning då den förbrukar mer el än den producerar. Denna anläggning är
trots den negativa elproduktionen lönsam då intäkten från fjärrkyla är stor.
Känslighetsanalysen (scenario 4) visar att denna anläggning är lönsam även då
investeringskostnaderna ökas med 100 %, dock krävs det ett oljepris på över 48 $/fat.

Priset för fjärrkyla som används i modellen är detsamma som kostnaden av kyla från en
konventionell AC-anläggning. Jämfört med den genomsnittliga effektiviteten hos en AC i USA
har modellens konventionella AC-anläggning en hög effektivitet, trots detta utgör
elkostnaderna merparten av de totala kostnaderna för kyla från AC-anläggningen. I
känslighetanalysen (scenario 6) ingår ett fall där elkonsumtionen hos en konventionell AC
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minskas med 50 % och därmed också de rörliga kostnaderna. I detta fall blir 5,1 MW HC-
OTEC- anläggningen endast lönsam ifall oljepriset är högre än 60 $/fat.

De fasta kostnaderna för en konventionell AC-anläggning utgör en relativt liten del av de
totala kostnaderna för kyla från en sådan anläggning. Detta är något som visas i
känslighetsanalysen (scenario 5) då 5,0 MW CC-OTEC-anläggningen fortfarande är lönsam
trots at de fasta kostnaderna för den konventionella AC-anläggningen minskas med 50 %.

Det hade varit önskvärt att i litteraturstudien inkludera fler oberoende källor som behandlar
kostnader för konventionell AC och för fjärrkyla. Då hade resultaten från modellen kunnat
verifieras. I litteraturstudien presenteras ingen studie som ingående undersöker möjligheten
att kombinera OTEC och fjärrkyla. Det kan därför finnas problem som inte behandlas i denna
rapport med att kombinera OTEC och fjärrkyla.

5.2 5,1 MW HC-OTEC
En 5,1 MW HC-OTEC-anläggning är inte lönsam även med ett oljepris på 150 $/fat. Detta
gäller även då all el och sötvatten som den produceras kan säljas. Om det är möjligt att sälja
vatten till en stor akvakulturodling blir resultatet dock positivt när oljepriset är över 120
$/fat.

Anläggingen kan producera mer sötvatten på bekostnad av en minskad elproduktion. Ifall
anläggningen främst skulle producera sötvatten och inte el skulle resultatet vara annorlunda.

5.3 53,5 MW CC-OTEC
En 53,5 MW CC-OTEC-anläggning blir lönsam även då den inte nyttjar några synergier. Detta
beror på att investeringskostnaderna är små jämfört med intäkterna från elproduktion. Ifall
elpriset beräknas enligt L.A Vegas metod blir anläggningen endast lönsam vid ett oljepris på
80 $/fat. Anläggningen är lönsam med fördubblade investeringskostnader om oljepriset
överstiger ca 65 $/fat.

5.4 51,3 MW OC-OTEC
Denna anläggning är den mest lönsamma i rapporten. Precis som i fallet med 53,5MW CC-
OTEC-anläggningen är dess investeringskostnader låga jämfört med intäkterna från
elproduktionen. En betydanade faktor till det positiva resultatet är att anläggningen har
intäkter från sötvatten som är nästan lika höga som intäkterna från elproduktion. I modellen
antas det att 35 000 000 m3 sötvatten kan säljas varje år. Detta antagande bygger dock på
att sötvattenförbrukningen på Ön är nästan lika hög som den på Hawaii. Då sötvattenpriset
på Ön är mer än fyra gånger högre än priset på Hawaii är det dock rimligt att anta att
sötvattenförbrukningen bör vara mindre. Detta skulle medföra att intäkterna från sötvatten
minskar vilket påverkar resultatet negativt.

Denna anläggning kräver nästan lika stora investeringskostnader som 53,5 MW CC-OTEC-
anläggningen men är betydligt mer lönsam. Det gör denna anläggning till ett bättre
energialternativ för Ön än 53,5 MW OC-OTEC-anläggningen.
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5.5 Efterfrågan på Ön
I rapporten antas att efterfrågan på el och sötvatten på Ön är konstant och inte varierar med
tid på dygnet eller med olika säsonger. Detta antagande påverkar resultatet då det innebär
att synergierna nyttjas kontinuerligt vilket ger konstanta intäkter i modellen.

I modellen antas det att efterfrågan är oelastisk. Detta antagande kan ifrågasättas då väldigt
höga el- och sötvattenspriser kan leda till en lägre konsumtion.

5.6 OTEC som en del av ett energisystem
Beräkningarna baseras på att de två större OTEC-anläggningarna är producerande 92,3 % av
året då anläggningarna är ur drift fyra veckor per år för underhåll och reparationer.
Rapporten behandlar dock inte i vilken utsträckning som alternativa källor för elproduktion
behövs för den tid då OTEC-anläggningarna är ur drift. För att de två större OTEC-
anläggningarna ska kunna vara ett energialternativ för Ön krävs det att en stor
reservanläggning finns installerad på Ön. Detta medför en extra investeringskostnad som
inte behandlas i modellen.

Denna modell tar endast hänsyn till ekonomiska aspekter. Det finns dock andra stora
fördelar med OTEC. Denna teknik utnyttjar förnybara energikällor, bidrar inte till några
miljöfarliga utsläpp samt har endast en begränsad påverkan på ekosystemet. Till skillnad från
andra förnybara energikällor som t.ex. vindkraft och solkraft är OTEC inte beroende av
särskilda väderförhållanden. Detta gör att OTEC ger en stabil elproduktion utan stora
variationer.

5.7 Varför finns inte OTEC idag?
De resultat som presenteras visar att OTEC är lönsamt även med ett lågt oljepris samt höga
investeringskostnader. En rimlig fråga som då uppkommer är; varför används inte OTEC idag
i någon större utsträckning? Ett svar på denna fråga kan vara att de resultat som presenteras
i denna rapport inte överensstämmer med verkligheten.

Det kan dock finnas fler anledningar till att OTEC inte används idag. Den teknik som behövs
för en större OTEC-anläggning är nyutvecklad och det finns lite erfarenhet från användning
av denna teknik.

Det är även svårt att hitta finansiering för stora anläggningar då tekniken är obeprövad.
Samtidigt är det också svårt att hitta finansiering för små anläggningar då dessa inte är
lönsamma. Detta ger upphov till dagens situation där OTEC inte används trots teknikens
potential. OTEC skiljer sig här från andra förnybara energikällor som t.ex. vindkraft och
solkraft då dessa kan vara lönsamma även vid en mer småskalig elproduktion. Den mindre
5,1 MW CC-OTEC-anläggningen blir intressant ur detta perspektiv då
investeringskostnaderna är relativt små samtidigt som anläggningen är lönsam. Denna
anläggning utgör därför en möjlig ”brygga” mellan de små olönsamma OTEC-anläggningarna
och de större anläggningarna med hög investeringskostnad.
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5.8 Resultatens tillförlitlighet
Alla kostnader för OTEC i modellen kommer från endast en källa; L.A. Vega. Det finns flera
olika typer av OTEC-anläggningar som presenteras i litteraturstudien men som inte används i
modellen. Några av dessa, t.ex. SOTEC som Stratman och Wilfried presenterar, har betydligt
lägre kostnader än de som L.A. Vega presenterar. I fall dessa källor hade används i modellen
skulle resultatet skilja sig från det som presenterats i rapporten.

I modellen jämförs OTEC-alternativen med den konventionella metoden för framställning av
el på Maldiverna, vilken baseras på olja. Eventuellt kan resultaten bli annorlunda ifall OTEC
jämförs med andra tekniker för elproduktion. Kostnaden på sötvattenframställning är hög
och baseras på de kostnader som finns på Malé. Då en stor mängd sötvatten behöver
produceras för Ön är det rimligt att anta att kostnaden för sötvatten blir mindre.

I modellen är det högsta oljepriset 150 $/fat. De senaste tio åren har trenden varit att
oljepriset ökat och ifall detta fortsätter kan priset på olja i framtiden överstiga 150 $/fat.
Med ett högre oljepris förbättras lönsamheten för samtliga OTEC-anläggningar. Det bör dock
tas i beaktning att OTECs lönsamhet är baserad på att konventionell elproduktion sker från
förbränning av olja. Ifall oljepriset är högt är det rimligt att anta att den konventionella
elproduktonen på Ön baseras på en annan primärenergikälla.

De anläggningar som presenteras i modellen finns enbart i teorin. Kostnader för de olika
OTEC-alternativen är endast förväntade kostnader och behöver nödvändigtvis inte stämma.
Då det än i dag inte har konstruerats någon större OTEC anläggning kan det uppstå oväntade
komplikationer. Speciellt kostnader för installation och reparationer bör betraktas som
osäkra.

5.9 Källkritik
Alla uppgifter om kostnad och prestanda i modellen för OTEC-anläggningar kommer från L.A.
Vega. Det medför en viss osäkerhet att så många viktiga parametrar kommer från samma
källa. Även då andra källor inte används i modellen finns de med i litteraturstudien och det
går därför att jämföra dessa källor med L.A. Vegas beräkningar.  R. Magesh beräkningar för
en 100 MW OTEC resulterar i ett elpris på 0,07 $/kWh medan L.A. Vega beräknar att en
liknande anläggning skulle producera el till ett pris av 0,18 $/kWh. Då L.A. Vega är chef för
NEHLA laboratoriet på Hawaii kan han anses vara en trovärdig expert inom OTEC.
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6 Slutsatser och förslag till framtida arbeten
Vid ett högt oljepris är alla de fyra OTEC-anläggningarna lönsamma energialternativ för Ön.
Synergierna sötvatten och fjärrkyla ger stora intäkter medan akvakultur i basscenariot inte
bidrar påtagligt till resultaten. De mest lönsamma anläggningarna i jämförelse med deras
respektive investering är den större 51,3 MW OC-OTEC-anläggningen och den mindre 5,0
MW CC-OTEC anläggningen. Den mindre anläggningen, som är nettokonsument av el, kan
betraktas som en kylanläggning och inte som en elproduktionsanläggning. Den större 51,3
MW OC-OTEC-anläggningen producerar utöver el tillräckligt med sötvatten för att tillgodose
hela Öns sötvattenbehov.

För att kunna säkerställa kostnaderna för OTEC krävs det en mer utarbetad studie kring de
tekniska aspekterna. För att kunna visa att en 5,0 MW CC-OTEC-anläggning kan vara ett
alternativ till konventionell AC behövs det undersökas hur ett fjärrkylesystem kan
kombineras med OTEC.



-63-

Litteraturförteckning
Publicerade källor

Achmad Etemadi, A. E. (2011). Electricity Generation by Ocean Thermal Energy. Energy
Procedia (ss. 936-943). Chengdu, China: ICSGCE.

Avlonitis, S., Kouroumbas, K., & Vlachakis, N. (2003). Energy consumption and membrane
replacement cost seawater RO desalination plants. Desalination, 152-158.

Berggren, Randahl (2012). Biodrivmedel från alger - En jämförelse av två tänkbara modeller,
Kandidatexamensarbete, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Buros, O. (2000). The ABCs of Desalting. Denver: International Desalination Association.

Elsafty, & Saeid. (2009). Seawater Air Conditioning [SWAC]: A Cost Effective Alternative.
Kuala Lumpur: CSC Journals.

Energy Conservation Program. (2011). Energy Conservation Program: Energy Conservation
Standards for Residential Clothes Dryers and Room Air Conditioners. Federal
Register/ Vol 76, No 164, ss. 52853-52854.

Faizal, M., & Ahmed, R. (2011). On the ocean heat budget and ocean thermal energy
conversion. International Journal of Energy Research, ss. 1119-1144.

Granryd, E., & Ekroth, I. (2009). Refrigerating engineering. Stockholm: US-AB.

Hashimoto, K. (2007). It's all Swell--Tasty little suckers. Big Island Weekly.

Hawaii Energy Resources Coordinator. (2001). Hawaii Energy Resources Coordinator Annual
Report 2001. Honolulu: Dept. of Business, Economic Development, and Tourism,
State of Hawaii.

Hendron, B., & Engebrecht, C. (2010). Building America House Simulation Protocols. Golden,
CO: National Renewable Energy Laboratory.

Ibrahim, S., & Bari, M. (2003). Water resources management in Maldives. 3rd World Water
Forum (ss. 1-16). Kyoto: Maldives Water and Sanitation Authority.

Kenny, J., & Barber, N. (2009). Estimated Use of Water in the United States in 2005. Reston,
Virginia: U.S Geological Survey.

Khaligh, A., & Onar, O. C. (2009). Energy Harvesting: Solar, Wind, and Ocean Energy
Conversion Systems. Boca Raton, US: CRC Press.

Lim, R. C. (2011). State of Hawaii Energy Data and Trends . Hobolulu: State of Hawaii:
Department of Business, Economic Development & Tourism.



-64-

Lockheed Martin. (2011). Are we There Yet - A Developer's Roadmap to OTEC
Commercialization. Manassa: Lockheed Martin Mission System and Sensors.

Magesh, R. (2010). OTEC Technology- A World of Clean Energy and Water. World Congress
on Engineering Vol II. London.

Mata, T. M., Martins, A. A., & Caetano, N. S. (2010). Microalgae for biodiesel production and
other applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 217-232.

Miller , J. E., & Evans, L. R. (2006). Forward Osmosis: A new Approach to Water Purification
and Desalination. Albuqurque: Sandia National Laboratories.

Miller, J. E. (2003). Review of Water Resources and Desalination Technologies. Albuquerque:
M. Kevin Price, Manager, U.S. Bureau of Reclamation.

Moomaw, W. F. (2011). IPCC Special Report on Renewable Sources and Climate Change
Mitigation. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Robin Pelc, R. M. (2002). Renewable energy from ocean. Marine Policy, 471-479.

SCB, k. (2011). Statistical Yearbook of Sweden 2012. Örebro: SCB-Tryck.

Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K., o.a. (2007). IPCC, 2007:
Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambrindge: Cambridge University Press.

Straatman, J. P., & Wilfried, G. v. (2008). A new hybrid ocean thermal energy conversion-
Offshore solar pond (OTEC-OSP) design: A cost optimization approach. Solar Energy,
520-527.

Takahashi, S. M. (2001). Ocean Thermla Energy Conversion (OTEC). i S. A. Turekian,
Encyclopedia of Oceanic Sciences (ss. 1993-1999). Oxford: Elsevier Science Ltd.

Thomas, J. F. (1978). The use of Clorine to Control OTEC Biofouling. Ocean Eneng, 296-288.

Trenka, P. (1992). System, Ocean Thermal Energy Conversion. Energy, 657-668.

United States. Office of Energy Markets and End Use, U. S. (2011). State energy price and
expenditure report. University of Minnesota: Energy Information Administration,
Office of Energy Markets and End Use, U.S. Dept. of Energy.

van Alphen, K., van Sark, W., m. fl. (2007). Renewable energy technologies in the Maldives -
determening the potential. Renewable & Sustainabla Energy Rewiews 11, 1650-1674.

Van der Hoever, M. (2011). CO2 emissions from fuel combustion, highlights. Paris:
International Energy Agency.



-65-

Wang, Yee, Krock, & Tay. (2011). Research and developments on ocean thermal energy
converson. London: Taylor & Francos.

Vega, L. (2003). Ocean Thermal energy Conversion Primer.

Vega, L. (2010). Economics of Ocean Thermal Energy Conversion - An update. Offshore
Technology Conference. Houston, Texas.

Yamada, N., Hoshi, A., & Yasuyuki Ikegami. (2009). Performance simulation of solar-boosted
ocean energy conversion plant. Renewable Energy, 1752-1758.

Yusuf Siahaya, L. S. (2010). OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION (OTEC) POWER PLANT
AND IT'S BY PRODUCTS YIELD FOR SMALL ISLANDS IN INDONSESIA SEA WATER.
Internaltinal Conference on Cooling and Heating Technologies. Bandung, Indonisia.

Elektroniska källor

Advameg, Inc. Maldives. Encyclopedia of the Nations, tillgänglig på
http://www.nationsencyclopedia.com/geography/Indonesia-to-
Mongolia/Maldives.html
hämtad 2012-02-22

Anderberg, S. Maldiverna. Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/maldiverna
hämtad 2012-02-22

Board of Water Supply, City and County of Honolulu. Rates and Charges. HBWS, tillgänglig på
http://www.hbws.org/cssweb/display.cfm?sid=1175
hämtad 2012-03-02

Castelnuovo, R. Multiflash. Wikipedia tillgänglig på
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Multiflash.svg
hämtad 2012-03-01

Capital Professional Services, LLC .Historical Oil Price. InflationData, tillgänglig på
http://www.inflationdata.com/inflation/inflation_rate/historical_oil_prices_table.asp
hämtad 2012-04-02

Energimyndigheten. Olje- och bensinpriset. Energimyndigheten, tillgänglig på
http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energimarknaden/Sa-bestams-
energipriset/Olje--och-bensinpriset/
hämtad 2010-04-29

Energinat. AQUACULTURE. Energinat, tillgänglig på
http://www.energinat.com/dow_aquaculture.shtml
hämtad 2010-03-02



-66-

Chris. ReverseOsmosis_with_PressureExchanger. Wikipedia, tillgänglig på
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ReverseOsmosis_with_PressureExchanger.svg
hämtad 2012-03-01

Clean Technica. Lockheed OTEC clean energy project- Clean Technica. Clean Technica,
tillgänglig på http://cleantechnica.com/2012/02/15/secret-clean-energy-stash-
discovered-in-oceans/lockheed-otec/
hämtad 2012-05-01

Graphic Maps. Map of Maldives. Worldatlas, tillgänglig på
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/mv.htm
hämtad 2012-02-12

Granryd, E. kylteknik. Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/kylteknik
hämtad 2012-02-19

Food and agruculture organization of the United Nations. Aquastat.Food and agruculture
organization of the United Nations, tillgänglig på
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html
hämtad 2012-02-10

forskning.se. Vad är förnybar energi? forskning.se, tillgänglig på
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/fornybarenergi/tiofragorsvar/tiofr
agorochsvar/vadarfornybarenergi.5.61fbca9812ec690a3218000813.html
hämtad 2012-02-08

Lantbrukarnas Riksförbund. Gymnasiet -3 år på ön. Lantbrukarnas Riksförbund, tillgänglig på
http://www.lrf.se/Skola/Gymnasiet/
hämtad 2012-05-01

Lockheed Martin. Lockheed Martin - Ocean Thermal Energy Conversion. Lockheed Martin,
tillgänglig på http://www.lockheedmartin.com/us/products/otec.html
hämtad 2012-05-01

Miljödepartementet. Klimat, vetenskapligt underlag. Regeringskansliet, tillgänglig på
http://regeringen.se/sb/d/3188/a/34376
hämtad 2012-02-21

Makai Ocean Engineering. Swac: Sea Water Air Conditioning. Makai, tillgänglig på
http://www.makai.com/e-swac.htm
hämtad 2012-03-15



-67-

Nationalencyklopedin. Hawaii. Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/hawaii
hämtad 2012-02-03

Nationalencyklopedin. Maldiverna. Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/maldiverna
hämtad 2012-02-12

Nationalencyklopedin. Malé.  Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/male
hämtad 2012-02-22

Nationalencyklopedin. Vattenbruk.   Nationalencyklopedin, tillgänglig på
http://www.ne.se/lang/vattenbruk
hämtad 2012-02-19

OTEC International LCC. Press Releases. OTEC International LCC, tillgänglig på
http://www.oteci.com/good-news/releases
hämtad 2012-02-11

Stockholm vatten. Avgift för vatten och avlopp. Stockholm vatten, tillgänglig på
http://www.stockholmvatten.se/commondata/infomaterial/Taxa2012.pdf
hämtad 2012-03-03

Statistiska centralbyrån. BNP per capita (1993- ) .  Statistiska centralbyrån, tillgänglig på
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____219325.aspx
hämtad 2012-02-22

Statistiska centralbyrån. Årliga energibalanser. Statistiska centralbyrån, tillgänglig på
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24662.aspx
hämtad 2012-02-19

Statistiska centralbyrån. Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige.  Statistiska
centralbyrån, tillgänglig på http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____27297.aspx
hämtad 2012-02-21

State of Hawaii. Outlook for the Economy. The Department of Business, Economic
Development & Tourism, tillgänglig på
http://hawaii.gov/dbedt/info/economic/data_reports/qser/outlook-economy.
hämtad 2012-02-29

Thorpe, M. (2012). Global_Carbon_Emissions. Wikipedia, tillgänglig på
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_Carbon_Emissions.svg
hämtad 2012-03-01



-68-

The Engineering ToolBox. Calculating Cooling Loads . The Engineering ToolBox, tillgänglig på
http://www.engineeringtoolbox.com/cooling-loads-d_665.html
hämtad 2012-05-03.

U.S. Department of Energy. Life-Cycle Cost and Payback Periods. EERE, tillgänglig på
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/pdfs/hvac_
ch_08_lcc_2011-06-24.pdf
hämtad 2012-03-06

U.S. Department of Energy. Residential Central Air Conditioners. EERE, tillgänglig på
http://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/residential/residential
_cac_hp.html
hämtad 2012-03-03

Wikipedia. Otec_Open_Diagram_in_English. Wikipedia, tillgänglig på
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Otec_Open_Diagram_in_English.JPG
hämtad 2012-03-01

Wikipedia. Otec_Closed_Diagram_in_English. Wikipedia, tillgänglig på
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Otec_Closed_Diagram_in_English.JPG
hämtad 2012-03-01

Personlig kommunikation

Boberg, C. (05 04 2012). Produktchef för fjärrkyla på Fortum. (M. Reichel, Intervjuare)



-69-

Bilaga 1
Nedan i Tabell 19 presenteras parametrar till lönsamhetsanalysen

Tabell 19: Presentation av parametrar för respektive OTEC-anläggning som används i lönsamhetsanalysen.

5,1 MW CC-
OTEC

5,3 MW HC-
OTEC

53,5 CC-OTEC 51.3 MW OC-
OTEC

Grundinvestering
(M$)

114 187 451 551

Årliga drift och
underhålls kostnader
(M$)

5,5 8,5 32,88 28,78

Årlig elproduktion
(MWh)

32 350 33 000 432 600 414 400

Årlig
sötvattensproduktion
(m3)

832 600 39 900 000

Produktion av kyla
(TOR)

30 00012

Nedan i Tabell 20 presenteras de parametrar som ingår i modellen.

Tabell 20: Presentation av rörlig och fast kostnad samt årlig förbrukning per capita av sötvatten, el, kyla och vatten till
akvakultur.

Sötvatten El Kyla Vatten till
akvakultur

Fast kostnad 3,05 $/m3 0,06  $/kWh 94,2 $/TOR -

Rörlig kostnad 3Pel $/m3 0,14
35 oilP $/kWh 7109Pel $/m3 0,053 $/m3

Årlig förbrukning
per capita

350 m3 8 000 kWh 0,32-0,37 TOR 130 000 m3

12 Den installerade kapaciteten är 50 000 TOR


