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ABSTRACT 

This report contains a study of replacing nuclear power with biofuel. The nuclear plant, OKG 

north of Oskarshamn in Sweden has been chosen and an extensive literature study about the 

nuclear plant has been implemented. The main aspect of this report is the availability of biofuels 

and whether it would be economically sustainable. Sweden’s most common biofuels are 

examined with regard to scope of use and potential. In the economic analysis the investments 

and variable costs are investigated. To conclude the work the carbon emissions due to 

transports of biofuel are examined. 

The literature study on biofuels were discussed and resulted in that the project was defined 

towards woodchips. Due to several aspects the project focused on replacing OKG's oldest reactor 

O1. Furthermore the project focused on just electricity production and combustion with CFB-

boilers. Due to the Economic analysis the plant will not be profitable in the current situation. The 

plant profitability was examined by the net present value method. With 2011s prices, a discount 

rate of 6 % and an initial investment of 5.78 billion SEK the economic analysis yielded a net 

present value of -3.53 billion SEK. A higher price of electricity or an alternate income, for 

example by district heating, would be required to make the plant profitable. It would require a 

price of electricity of 0.55 SEK/kWh to make the plant profitable. The carbon emission due to 

transports of biofuel for the new plant was estimated to 6 gram/kWh and this emission was 

higher than that for the reactor O1.  
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport innefattar en undersökning om att ersätta kärnkraft med biobränsle. 

Kärnkraftverket OKG norr om Oskarshamn har utsetts och en omfattande informationssökning 

av OKG har genomförts. Huvudaspekten ligger på tillgången av biobränslen och om det skulle 

vara ekonomiskt hållbart. För de biobränslen som är vanligast i Sverige utreds användning och 

potential. I den ekonomiska analysen utreds investeringar och rörliga kostnader. I en senare del 

av rapporten undersöks koldioxidutsläpp på grund av transporter.  

Informationssökningen om biobränslen diskuterades och resulterade i att projektet avgränsade 

sig mot skogsflis. På grund av flera aspekter så valdes ett utbyte av OKG:s äldsta reaktor O1. 

Projektet inriktade sig mot endast elproduktion och förbränning med CFB-pannor. Ekonomiskt 

sett så kommer anläggningen inte att bli lönsam i dagsläget. Anläggningens lönsamhet 

undersöktes med nuvärdesmetoden. Med 2011 års priser, kalkylränta på 6 % och en 

grundinvestering på 5,78 miljarder så ledde detta ett kapitalvärde på -3,53 miljarder kr. Ett 

högre elpris eller en alternativ inkomst, från exempelvis fjärrvärme, skulle krävas för att göra 

anläggningen lönsam. Det elpris som skulle krävas för att göra anläggningen lönsam beräknades 

och hamnade på 55,0 öre/kWh. Koldioxidutsläppen på grund av transport för den nya 

anläggningen blev 6 gram/kWh och dessa var därmed högre än för reaktorn O1 
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1 INLEDNING 

Följande rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom Hållbar energiteknik på KTH, 

Stockholm. Rapporten är författad under vårterminen 2012 av två studenter från programmen 

Maskinteknik respektive Design och produktframtagning. Handledare har varit 

universitetslektor Anders Nordstrand. 

Sverige är ett land som satsar på biobränslen och vill öka sin användning av dessa. Detta 

uttrycks i följande citat av Energimyndigheten från år 2011: ”Sverige är ett av de ledande 

länderna inom produktion och användning av fasta biobränslen, som exempelvis flis och pellets” 

och senare i samma text ”Tillgången på bränslen ska öka från både skog och åker.” Frågan om 

kärnkraftens vara eller icke-vara har varit en fråga under fler årtionden. År 1980 hade Sverige 

en folkomröstning om kärnkraften där resultatet blev att kärnkraften skulle avvecklas i den takt 

som var möjlig och att ingen ytterligare utbyggnad skulle ske. Förbudet om utbyggnad hävdes år 

2010 av riksdagen. Detta är ett beslut som är ifrågasatt av oppositionsregeringen. Främst på 

grund av den långa förvaringstiden för kärnavfall kommer dock kärnkraft att fortsätta vara en 

kontroversiell och omtvistad fråga. 

1.1 PROBLEMFÖRMULERING 

I och med att kärnkraften är en så pass kontroversiell energikälla finns det anledning att se över 

vilka alternativ som kan ersätta denna. Problematiken ligger i att kärnkraften står för en mycket 

stor del av elproduktionen. Det finns ett flertal aspekter som måste tas hänsyn till vid utbyte av 

kärnkraften. För biobränslealternativ, som denna rapport har till syfte att utreda, måste det 

utredas om det finns tillräckligt bränsle och om det är tekniskt möjligt. 

1.2 MÅL 

Målet med denna rapport är att ta reda på huruvida det skulle vara möjligt att ersätta en eller 

flera av OKG:s kärnkraftsreaktorer med biobränslealternativ.  

För att strukturera upp huvudmålet delas det upp i ett flertal delmål. 

1. Att hitta ett biobränsle som man kan använda sig av uthålligt. Biobränslet ska helst 
produceras i Sverige. 

2. Att hitta biobränslepannor som passar till det valda biobränslet. Ta reda på hur stora man 
kan bygga dessa.  

3. Att undersöka om man kan använda sig av det befintliga kyl- och generatorsystemet som 
kärnkraftverket nu använder sig av till att kyla och ta upp energi från biobränslepannorna. 

4. Att ta reda på hur stor yta som biobränslepannorna kommer att uppta. Välja om projektet 
ska inriktas på reaktor O1, O2 eller en kombination av dessa. Ta reda på hur många pannor 
som kommer krävas och hur stor yta de kommer att uppta. Undersöka om man kan bygga på 
befintlig plats. 

5. Att undersöka vad det kommer kosta att omforma anläggningen till biobränslekraftverk.  
Undersök kostnaden för pannor, transport av biobränsle och den eventuella kostnaden för 
produktion av biobränsle. Beräkna vad det blir för skillnad i elpris med biobränslepannor 
istället för ett kärnkraftverk. 

6. Att undersöka vad miljöeffekterna kommer bli av att byta från kärnkraftverk till 
biobränslepannor. Undersökning av skillnaden i utsläpp av koldioxid beroende på 
transporter. 
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2 INFORMATIONSSÖKNING 

För att kunna ta beslut med en gedigen grund så har en omfattande informationssökning 

genomförts. Litteraturstudien innefattar en grundlig genomgång av de biobränslen som finns i 

Sverige, förståelse av energi- och miljöpolitik, informationssökning om OKG och en genomgång 

av olika biobränslepannor. 

2.1 BIOBRÄNSLEN I SVERIGE 

Enligt Swedish Standard Institute, SIS, så kategoriseras biobränslen såsom i nedan. 

 

Figur 1. Kategorisering av biobränslen enligt SIS, SS 18 71 06 (Swedish Standard Institute, 2000). Figuren 
innehåller endast fasta biobränslen. I punkten övriga biobränslen innefattas flytande och gasformiga biobränslen.  

Figur 1 innefattar bara fasta biobränslen. Då även flytande och gasformigt bränsle innefattas i 

rapporten så illustreras dessa och deras samband i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Här illustreras sambanden mellan flytande och gasformiga bränslen. 

2.1.1  TORV 

Torv är ett material som till större delen består av döda växter som förmultnat vid låg eller ingen 

syretillförsel, ofta i fuktig miljö. Det tar ungefär 1000 år för döda växter att ombildas till torv. 

Torv består även av mineralpartiklar och kemiska utfällningar. Sverige, Finland, Ryssland och 

Irland hör till de torvrikaste länderna i världen.  

Torv benämns ofta olika beroende på användningsområde; energitorv kallas torv som används 

som biobränsle och odlingstorv (växttorv) kallas torv som används som jordförbättring inom 

jordbruket. Generellt sett används fuktig torv som odlingstorv och torrare torv som energitorv, 

men det finns ingen definitiv gräns vad som skiljer dem åt utöver användningsområde. 

Nybildningen av torv är en fortgående process som sker av sig själv i naturen, i Sverige sker den 

största tillväxen i Norrlands inland. Själva brytningen och därför även produktionen av torv är 

väldigt väderberoende.  En varm och torr sommar ger hög produktion eftersom torven torkas 

efter att den tas ur marken.  

Energitorv är ett biobränsle med långsam förnybarhet. Energitorv kan förädlas till pellets eller 

briketter för att förenkla transport, hantering oh slutanvändningen. Bland energitorv och 

odlingstorv finns det ett flertal underkategorier, som essentiellt har samma sammansättning 

men har skördats på olika sätt.  

Stycketorv är formad som cylinderformade stycken, med en diameter kring 4-8 cm och längd på 

ungefär 10-20 cm. Fukthalten på stycketorv är ungefär 35 % (Strömberg, 2005). Frästorv är torv 

som är uppfräst ur marken och används främst som energitorv men även odlingstorv. 

Fukthalten för frästorv är högre än för stycketorv, vilket ger det lägre effektivt värmevärde. 

Smultorv är en typ av stycketorv som produceras i Härjedalen, där torven blir sönderfryst under 

vintern och torkar under våren. Blocktorv är en typ av torv som används som odlingstorv. 
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Tillgång och potential 

Sverige exporterar inte torv, men importerar däremot. Importen sker främst från Estland, 

Lettland och Finland. I Sverige finns 10 miljoner hektar torvbildande mark vilket är 25 % av 

Sveriges totala yta. Den årliga skörden av torv i Sverige motsvarar cirka en femtedel av den 

årliga nybildningen (Strömberg, 2005). Priset på stycketorv för värmeverk låg år 2010 på 154 

kr/MWh och priset på frästorv för värmeverk låg på 141 kr/MWh (energimyndigheten, 2012). 

2.1.2  BIODRIVMEDEL 

De biodrivmedel som säljs kommersiellt i Sverige är etanol, biodiesel och biogas. Etanol görs i 

Sverige av spannmål eller rester från massatillverkning. Sverige är även en stor importör av 

etanol från Brasilien där den produceras av sockerrör. Biodiesel tillverkas i Sverige av rapsolja, 

men kan även framställas från andra animaliska eller vegetabiliska produkter. Biodiesel som är 

tillverkad endast av raps kallas RME. Restprodukt vid framställning av RME är glycerol som man 

idag bland annat utvinner biogas ur.  

Biogas produceras vid rötningsanläggningar, där det produceras av nermald biomassa. Biogas 

har olika kvalitet. Den sämre gasen används främst för värmeproduktion medan överflödig gas 

används för elproduktion. Uppgraderad biogas används som drivmedel. 

Det finns även möjlighet att med biomassa producera biometan, även kallad syntetisk naturgas, 

SNG. Detta sker genom att biomassa upphettas och bildar gas, men denna teknik är relativt ung 

och används inte i kommersiell skala än. Det fattas beprövad teknologi för bland annat gasrening 

och uppgradering av gasen till naturgaskvalité (biogasportalen, 2012-02-22).  

Tekniken att förgasa biomassa till biometan kan även användas till elproduktion i så kallade 

”Biomass Integrated Gasification Combined Cycles”, BIG CC. Combicykler för gas är dock 

någonting som i nuläget är allra vanligast för naturgas, då förgasningstekniken för biogas 

fortfarande är så pass ung.  

Tillgång och potential 

I Sverige producerades från sammanlagt 229 rötningsanläggningar ca 1,4 TWh biogas under år 

2010. Av denna gas användes 44 % till värmeproduktion, 4 % till elproduktion, 44 % 

uppgraderades till fordonsgas och resterande 8 % facklades bort (biogasportalen, 2012-02-23).  

Definitionen av biodrivmedel är att det är vätskeformiga eller gasformiga bränslen från 

biomassa som används till transportändamål (Europeiska unionens tidning 2009-06-05). Dessa 

bränslen lämpar sig med andra ord inte för el- och värmeproduktion, inte minst prismässigt. 

Dessa förädlade bränslen är främst ämnade för fordon. 

GoBiGas är ett projekt av Göteborg Energi. De ska bygga en förgasningsanläggning för biometan 

för fordon med en effekt på 80 - 100 MW. Anläggningen planeras stå färdig 2016. Det är tänkbart 

att en BIG CC-anläggning skulle kunna ha liknande kapacitet, men tekniken är dyr relativt 

konventionell förbränning av biomassa. 

2.1.3  AVLUTAR 

Avlutar är en vätska som även kan kallas svartlutar eller returlutar. De är en stor energikälla och 

en restprodukt från massa- och pappersindustrin. Avlutar kan förädlas på flera olika sätt till 

andra biobränslen (energiportalen.se, 2011). Exempelvis bildas biogas när avluten förgasas.  
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Användning 

Avlutar tillkommer på följande vis: Träflis kokas vid ett kokeri och man tillsätter kemikalier, så 

kallad vitlut som är en basisk frätande vätska. Pappersmasssan silas bort och kvar blir avluten. 

Vätskan har då först en för hög vattenhalt för att förbrännas och indunstas därför. Sedan 

förbränns avluten i pannor på pappersbruket och det bildas en ny kemikalisk rest som kallas 

grönlut. Denna kan sedan bearbetas till vitlut igen för att återanvändas. Avlutar förbränns alltid i 

sodapannor. Dessa sodapannor är specialtillverkade just för att kunna ta tillvara energin från 

den komplexa avluten. Sodapannorna bildar ånga som behövs i processen och tar även till vara 

på de kemikalier som finns i avluten så att de senare kan återanvändas i vitluten. Avlutar 

används enbart internt inom massaindustrin. Energitillförseln från avlutar anges i Tabell 1 med 

data från SCB.  

Tabell 1. Bruttotillförseln som totalt utvunnits ur avlutar i Sverige under åren 2006-2008 i TWh. (SCB – 
Energidata, 2010) 

 2006 2007 2008 

Avlutar 39,6 TWh 42,2 TWh 41,0 TWh 

 

Tillgång och potential 

Då avlutar endast används internt på pappersmassaindustrierna så är potentialen för denna 

begränsad till dessa industrier. Avlutar är därmed inte en lämplig energikälla för ett fristående 

biobränslekraftverk. 

2.1.4  TALLBECKSOLJA 

I pappersmassaindustrierna kan råtallolja utvinnas ur avlutar. Från denna kan man sedan 

framställa tallbecksolja. Tallbecksolja är en brun tjock eldningsolja med stark lukt. Den har ett 

relativt högt värmevärde på 38 MJ/kg (Strömberg, 2005). 

Användning 

Tallbecksolja används vid flera svenska fjärrvärmeverk. År 2009 var det 12 % av 

fjärrvärmenäten som använde bioolja eller tallbecksolja (Kvarnström, 2009). Hur mycket energi 

som utvanns ur tallbecksolja redovisas i Tabell 2. Den största delen av Sveriges tallbecksolja går 

till värmeproduktion. Detta tydliggörs i Tabell 2 genom en uppdelning av fjärrvärmeproduktion 

och elproduktion, där en majoritet av energiutvinningen hörde till fjärrvärmeproduktionen. 

Tallbecksolja innehåller stoft. Detta göra att vid bränslebyte från fossil olja till tallbecksolja så 

kan en sotblåsare behöva installeras och även något slags filter. Tallbecksoljan är även korrosiv 

vid höga temperaturer vilket leder till att man måste byta ut distributionssystemet.  

Tabell 2. Energiutvinningen från tallbecksolja år 2007-2010. Angivet i GWh (Svensk fjärrvärme, 2010) 

 2007 2008 2009 2010 

Fjärrvärmeproduktion 667,7 737,9 826,5 983,7 

Elproduktion 37 87 83 85 

 

Tillgång och potential 

Då det idag är hög skatt på eldningsoljan och även flera industrier har krav på sig att byta till 

biobränslen så kan det vara både en miljömässig och ekonomisk vinst i att byta till tallbecksolja 
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(Kvarnström, 2009). Tillgången på tallbecksolja i Sverige har minskat. Detta beror främst på 

grund av tre orsaker; ett minskande konjunkturläge för pappersmassaindustrin, energiskatt på 

råtalloljan, som man utvinner tallbecksoljan ur och ett ökat pris på fossil olja vilket leder till att 

pappersmassaindustrin i större grad använder sin egen tallbecksolja (Sandgren, m fl, 2010). 

Biodiesel produceras vid Sunpine i Piteå av tallbecksolja och även detta har lett till en minskad 

tillgång på tallbecksolja för förbränning (Heu, Energilotsen, 2012-02-21). Priset på tallbecksolja 

var 304 kr/MWh år 2005 (Särnholm, 2005). 

2.1.5  BIOOLJOR, EXKLUSIVE TALLBECKSOLJA 

Biooljor är en flytande form av biobränsle. Den utvinns ur biomassa och kan vara både 

vegetabilisk eller animalisk. De flesta vegetabiliska oljor som förbränns i dagens värmekraftverk 

utvinns som rest- eller biprodukter från industrier. Animaliska oljor framställs främst ur kött- 

och benmjölsindustrin. MFA står för ”mixed fatty acids” och är således en blandning av olika 

biooljor. Den är en kombination av både vegetabiliska och animaliska oljor. MFA fås som en 

restprodukt från livsmedels- och oleokemisk industri, det vill säga restmaterialet då man 

framställer margarin, frityroljor och tekniska oljor. En framtida biologisk olja skulle kunna vara 

glycerol som bildas som en biprodukt vid framställning av biodiesel. En fördel med glycerol är 

att det inte innehåller något kväve och att såldes ingen NOx kan bildas. Däremot så bildas det en 

giftig gas som heter akrolein vid förbränning och man måste således ha en väldigt hög 

temperatur så att även denna gas förbränns. 

Användning i Sverige 

Bioolja används främst som ersättning för eldningsolja och används flitigt i Sveriges 

fjärrvärmenät under vinterhalvåret. Bioolja används i Sverige som spetslast, det vill säga ett 

bränsle som används då det krävs extra mycket energi och andra energikällor tryter. Den 

energiutvinning som utvanns ur bioolja, exklusive tallbecksolja, år 2010 redovisas nedan i Tabell 

3. Tabellen är uppdelad på den energi som gav upphov till värme och den del som gav upphov 

till el då det tydligt synliggör att biooljan i Sverige främst används för värmeproduktion.  

Tabell 3. Energiutvinningen från biooljor, exklusive tallbecksolja, år 2010. Angivet i GWh (Svensk fjärrvärme) 

Värmeproduktion 2256 

Elproduktion 66 

 

År 2007 så var det endast 3,1 % av fjärrvärmen som kom från fossil olja (Sandgren, Ehdahl, m fl, 

2010). Detta är en stor skillnad från exempelvis 1980-talet då 90 % av fjärrvärmen kom från 

fossil olja. I Sverige förbränns biooljorna främst i större anläggningar där man har gjort vissa 

anpassningar för att passa till bränslet. År 2010 så var det endast med några få undantag 

vegetabilisk olja och MFA som eldades i Sverige, medan den animaliska oljan fick stå tillbaka 

(Sandgren, Ehdahl, m fl, 2010). I början av 2000-talet var det flera anläggningar som eldade med 

animaliska oljor, men då EU:s samförbränningdirektiv NFS 2002:28 antogs så fick flera av dessa 

sluta med animaliska oljor (Kvarnström, 2009). I dagsläget så används den animaliska biooljan 

främst till foder och biodieselproduktion (Heu, Energilotsen, 2012-02-21). Energilotsen som är 

en marknadsförare av förnyelsebara bränslen i Sverige säljer främst MFA och en lättolja som är 

en restprodukt från biodieselindustrin. De har en prisbild för dessa oljor som anges i Tabell 4. 



-18- 
 

Tabell 4. Pris och värmevärde på biooljor. Variationen i pris varierar mycket och beror på livsmedelspriser, kyla och 
priset på fossil olja (Rickard Heu, säljare på Energilotsen, 2012-02-21). Värmevärdet kommer från Energilotsens 
produktspecifikationer för MFA och lättolja. Detta värde är sedan omräknat från MJ/kg till MWh/kg med två 
värdesiffrors noggrannhet. 

 Pris (kr/ton) Effektivt värmevärde (kWh/kg) 

MFA 5500-7000 10,23 

Lättolja 7000-9000 10,35 

 

Kvaliteten på bioolja varierar ofta då det inte finns någon standard. Detta har lett till att 

fjärrvärmebolagen ofta har genomarbetade kravspecifikationer. Värmevärdet för biooljor är 

lägre än i jämförelse med fossil olja, vilket kan leda till att man behöver större lagringsutrymme. 

Bioolja bör helst inte lagras längre än 2 år på grund av risken för härskning. 

Nackdelar med bioolja 

Det finns vissa problem med import av animaliska oljor. Dessa stoppas delvis på grund av att 

SMR-klassat fett endast får införas från Danmark. SMR står för specifikt riskmaterial och till 

detta räknas vissa djurdelar som har hög risk för sjukdomsspridning. Dock finns det även 

garanterat SMR-fria biooljor och denna källa anses relativt stor. En stor nackdel med bioolja är 

att det ofta uppkommer som en bi- eller restprodukt vid produktion av andra varor. Detta 

innebär att biooljan i sig inte är den drivande kraften. Dock finns det några oljerika växter som 

odlas just för bioolja såsom raps, jatropha, soja, sockerrör och majs. Biooljan konkurrerar då 

istället med livsmedelsgrödor vilket driver upp kostnaden på livsmedel (Världsbanken, 2008). I 

vissa fall ger odlingen av bioolja negativa effekter på miljön, såsom skövling av regnskog, och 

kan då inte räknas som en hållbar energikälla. Detta fall gäller exempelvis med palmolja som har 

lett till stora skogsskövlingar i Asien. En stor nackdel är att vid handel med bioolja är det ofta 

korta kontrakt och små mängder som det rör sig om. 

Fördelar med bioolja  

Rent generellt så finns det en växande marknad för biooljor. Intresset är ökande och skepsisen 

mindre. Det finns flera svenska leverantörer och återförsäljare i branschen. Priset varierar 

mycket då bioolja ofta inte består av en specifik produkt utan ofta en blandning av olika rest- och 

biprodukter. Vilka de alternativa användningsområdena är spelar också roll för priset. År 2009 

så antogs ett direktiv i Europaparlamentet som kallas RES-direktivet (Europeiska unionens 

officiella tidning, 2009). Detta direktiv främjar användningen av biobränslen genom olika 

artiklar. Några punkter som tas upp är att bioolja ska ursprungsmärkas, hur mycket utsläppen 

av växthusgas ska minska med och att bioolja inte får komma från mark med stor biologisk 

mångfald eller mycket bundet kol. Även om Sveriges egenproducerade bioolja är begränsad så 

finns det ändå en stor tillgång på importerad vegetabilisk olja (Strömberg, 2005). 

Importmöjligheterna gäller främst från Sydamerika och Sydostasien (Hau, Energilotsen, 2012-

02-21) 

2.1.6  TRÄDBRÄNSLEN 

Alla bränslen som inte har genomgått en kemisk omvandling och härstammar från träd eller 

delar av träd är trädbränslen. Till trädbränslen hör skogsbränsle, energiskogsbränsle och 

återvunnet trädbränsle. Alla dessa kategorier är bränslen som används främst för 

värmeproduktion och användningen av dessa tycks överlag öka. Askan från skogsbränslen och 

energiskogsbränsle kan återföras till naturen, men detta är inte möjligt utan rening för 
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återvunnet trädbränsle. Nedan följer Tabell 5 som beskriver utleveranser av olika typer av 

trädbränslen från år 2008 till 2010 i Sverige (Skogsstyrelsen, 2011). 

Tabell 5. Statistik över utleveranser av olika trädbränslen från år 2008 till 2010 i Sverige (Skogsstyrelsen, 2011). 

TWh/år 2008 2009 2010 

bränsleved, långved m.m. 2,1 4,2 2,5 

Grenar och toppar (oflisat) 1,1 2,5 1,4 

Skogsflis/kross 7,3 7,4 10,3 

Flis från rundved 4,2 4,7 4,5 

Övrig flis/kross 1,4 0,9 1,2 

Returträ 2,3 2,3 2,6 

Spån och bark 11,2 10,7 12,5 

Pellets, briketter m.m. 6,5 6,3 6,2 

SUMMA 36,1 39 41,2 

 

För att få en översiktlig bild över priser på trädbränslen så anges dessa i Tabell 6 nedan för 

några olika trädbränslen. Det är genomsnittliga priser för värmeverk år 2011. 

Tabell 6. Priser på trädbränslen (Energimyndigheten, 2012). I dessa priser ingår alla transportkostnader fram till 
kunden. 

 Pris 

(kr/MWh) 

Skogsflis 200 

Biprodukter från industrin 183 

Returträ 139 

Pellets och briketter 300 

 

Trädbränslepriserna från Energimyndigheten kan utläsas som priset för en effektiv MWh energi 

från ett visst bränsle. Prisuppgifterna är nämligen baserade den termiska effekten ett värmeverk 

fått ut av ett visst bränsle och vad denna mängd bränsle kostade. Detta betyder att priset viktats 

på ett sådant sätt att ett fuktigt bränsle kan jämföras med ett torrare bränsle. Det mängdmässigt 

billigare och fuktigare bränslet ger mindre värme per massa, medan ett mängdmässigt dyrare 

och torrare bränsle ger mer värme per massa. I priset ingår alla kostnader för bränslets 

transport fram till kund. 

Statstiken för de vanligaste trädbränslena har sammanförts i en mer överskådlig graf, Figur 3. 

Här kan utläsas hur bränslenas pris, enligt Energimyndighetens metod, har varierat över tiden 

från 1993 till och med 2011 (Energimyndigheten, 2012). 
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Figur 3. Trädbränsleprisernas variation över tiden, baserat på Energimyndighetens årliga statistik från värmeverk 
(Energimyndigheten, 2012). 

 

I Figur 3 kan utläsas en ständig prisökning för samtliga biobränslen, särskilt under senare år då 

efterfrågan på dessa bränslen ökat. Returträ och förädlade skogsbränslen tycks ha ökat med lite 

drygt 100 % från 1993 - 2011, medan skogsflis och biprodukter från industrin haft mer stabila 

prisnivåer. Det bör dock anmärkas att det är mindre troligt att returträ på kort sikt skulle 

fortsätta öka till samma eller högre nivåer som skogsbränslena, då returflis i allmänhet är ett 

besvärligare bränsle.  

2.1.6.1 SKOGSBRÄNSLEN 

Skogsbränsle innefattar både primära skogsbränslen och biprodukter från industrin. Primära 

skogsbränslen utgörs av restprodukter från skogsavverkning såsom grenar, toppar och stubbar 

men även virke utan industriell användning.  

Grenar och toppar, som utgör den absolut största delen av Sveriges skogsbränsle, har 

samlingsnamnet GROT. GROT fås främst från slutavverkning och gallring av skog. Obehandlad 

GROT har en fukthalt kring 50 %. Denna relativt höga fukthalt minskar bränslet effektiva 

värmevärde då mycket energi går åt att förånga vattnet i bränslet vid förbränning. För ett 

kraftverk går denna energi förlorad i vattenångan som går rakt ut i skorstenen. Det går även 

göra skogsbränsle av stubbar, vilket är vanligt i Finland. I Sverige utgör dock detta endast en 

mindre del av skogsbränslet från skogsavverkningen.  

Biprodukter från skogsindustrin har en stor del av den totala energitillförseln från skogen. Hit 

hör bland annat såg- och kutterspån, spillvirke och bark. Såg och kutterspåns egenskaper som 

bränslen skiljer sig till stor del i deras fukthalt. Rått sågspån har en fukthalt kring 50 % medan 

kutterspån ligger omkring 20 %. Bark har en fukthalt kring 60 %. Skogsbränslens fukthalt 

varierar dock ganska kraftigt mellan olika årstider och hur de behandlas. Avlutar utgör en 

mycket stor del av bioenergin från skogen, men klassificeras inte som ett skogsbränsle då det 

omvandlats kemiskt. 
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Användning 

Vanligen används GROT som ett flisbränsle. Ofta blandas det ut med andra trädbränslen, 

inblandningsgrader runt 40-60 % är vanliga (Strömberg, 2005). De vanligaste 

inblandningsbränslena är sågverksrester, t.ex. spån. Även torv, salix, flis och bark används. 

Osönderdelad GROT är ett voluminöst bränsle, men kan i buntad, balad eller flisad form 

komprimera bränslet för att bli bättre anpassat för transporter.  

Bark används till stor del inom den egna industrin för uppvärmning och förbränns ofta i 

speciella barkpannor. Det är bara en mindre del från sågverksindustrin som säljs som bränsle 

för värmeverk. Det görs även pellets på bark av en fabrik i Mönsterås, som har en kapacitet på ca 

50 000 ton per år. Bark kan under vinterhalvåret vara väldigt fuktig och inblandning med ett 

torrare bränsle såsom spån eller flis kan vara nödvändig.  

Tillgång och potential 

Man kan se en trend av ökad användning av flisade och krossade skogsbränslen, där GROT utgör 

en betydande del av ökningen (Skogsstyrelsen, 2011). År 2011 kostade skogsflis i genomsnitt 

200 kronor/MWh för värmeverk (energimyndigheten, 2012).  

Marknaden för biprodukter i form av spån och bark har under de senaste 15 årens statistik en 

lätt ökning på mängden utleveranser, med variationer mellan 8,6 och 12,5 TWh/år 

(Skogsstyrelsen, 2011). Biprodukter från industrin hade under år 2011 ett genomsnittligt pris 

på 183 kronor/MWh (energimyndigheten, 2012).  

2.1.6.2 ENERGISKOG 

Energiskog är ett flerårigt åkerbränsle som består av snabbväxande träd som skördas var fjärde 

eller femte år. Den vanligaste fleråriga energigrödan är salix, men även poppel, hybridasp och 

rörflen förekommer. Salix flisas ofta direkt vid skörd och har liknande bränsleegenskaper som 

flisad GROT (Strömberg, 2005). Dock kan salix även lagras på åkern och flisas först i efterhand 

innan användning, vilket kan vara till fördel för att sänka funkhalten i bränslet.  

Användning  

Förbränning av salix i CFB-pannor och BFB-pannor har i vissa fall gett stora problem och i andra 

fall fungerat väl. Även i eldning av rosterpannor tycks det finnas problem med att elda stora 

andelar salix. Generellt sett verkar de flesta pannor fungera väl med upp till 15 % 

salixinblandning, men större andelar salix har i vissa fall visat sig problematiskt (Strömberg, 

2005). 

Tillgång och potential  

I Sverige odlades år 2010 ungefär 14 000 hektar energiskog, jämfört med ca 18 000 hektar år 

2003 (Jordbruksverket, 2010). Trots bidrag för odling av energiskog tycks ytarealen energiskog 

ha en negativ trend. Odlingen av salix fick aldrig det genomslag som man hoppats på och de 

flesta salixodlingarna har närliggande värmeverk som huvudsakliga kunder. Salix brukar 

betraktas som ett lokalt bränsle, då det inte lämpar sig för längre transporter. 

Flisad energiskog bör ligga nära skogsflis i pris, då de är mycket lika bränslen. Salix som flisats är 

ungefär lika utrymmeskrävande som annat flisat trä, t.ex. skogsflis. Avstånden mellan anläggning 

och leverantör är avgörande för hur prisbilden för salix som bränsle blir. Det kan därför i många 

fall vara ett mindre lönsamt bränsle, då salixodlingen i Sverige är begränsad och det kan leda till 

långa transporter. Flisad salix ska inte lagras under längre perioder, då detta kan medföra risk 

för självantändning då metanutveckling sker.  
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2.1.6.3 ÅTERVUNNET TRÄDBRÄNSLE 

Återvunnet trädbränsle är trädbränsle som tidigare använts till annat. Det kan bland annat vara 

rivningsvirke, emballagevirke och formvirke. Det levereras ofta kapat i mindre bitar och kallas 

ofta returträ, RT-trä eller RT-flis. Returträ kan i många fall vara kemiskt behandlade (ej 

omvandlade) och innehåller därför många förorenande ämnen, vilket måste beaktas vid 

förbränning.  

Användning 

Eldning av returbränsle har nackdelar jämtemot andra trädbränslen. Askan innehåller stora 

mängder zink och bly, tungmetaller och andra förorenande ämnen vilket gör att man måste rena 

askan om den skall återföras till naturen eller deponeras. I och med att detta bränsle är mer 

förorenat än andra trädbränslen krävs därför även ordentligare rökgasrening för att klara av 

miljökrav. Den stora mängden föroreningar kan även ge ökad risk för korrosion och 

beläggningar i pannan. I många fall används returträ som inblandning till andra fasta bränslen, 

även om det kan eldas fristående (Strömberg, 2005). 

Tillgång och potential  

Returträ är det billigaste trädbränslet och kostade under 2010 i genomsnitt under året 139 

kronor/MWh (energimyndigheten, 2012). Det finns dock en begränsad tillgång på returträ. 

Mellan 2008 och 2010 ökade motsvarade leveranserna returträ i Sverige från 2,3 till 2,6 

TWh/år.  

2.1.7  PELLETS OCH BRIKETTER 

Pellets och briketter är förädlade och komprimerade biobränslen och består av biomassa från 

skogen. De är i grund och botten gjorda av samma bränsle, fast briketter är större än pellets. De 

flesta pellets består till största delen av sågspån och kutterspån som är biprodukter från 

skogsindustrin. Pellets har ett högt energiinnehåll och används för uppvärmning av hus eller i 

fjärr- och kraftvärmeverk. Det finns en svensk standard för pellets där de delas in i tre 

kvalitetsklasser, där de två sämre klasserna främst används för förbränning i större 

anläggningar.  

Användning 

Pellets och briketter kan förbrännas på flera sätt. De kan eldas hela, krossade till spån eller 

krossade till pulver. Om de sönderdelas innan förbränning krävs någon slags kvarn, 

hammarkvarnar och slagkvarnar är vanliga. I och med deras höga densitet, i förhållande till 

andra trädbränslens, är de väl lämpade för transporter och de är även väl lämpade för att 

lagerhållas. 

Tillgång och potential 

Det finns många stora pelletsleverantörer i Sverige, varav 14 stycken har produktionsvolymer 

över 50 000 ton pellets per år (pelletsindustrin.org, 2012). Jämfört med trädbränslen och 

åkerbränslen är pellets ganska dyrt. Under 2010 kostade pellets och briketter i genomsnitt i 

Sverige 300 kronor/MWh, exklusive skatt (energimyndigheten, 2012).  

2.1.8  ÅKERBRÄNSLEN 

Åkerbränslen är ett samlingsnamn för odlade produkter och restprodukter från jordbruket. 

Bland odlade produkter finns det ettåriga och fleråriga energigrödor, som odlas för att 

producera biobränsle. Fleråriga energigrödor benämns som energiskog. De vanligaste fleråriga 
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energigrödorna är salix; poppen och hybridasp samt rörflen. Bland ettåriga energigrödor är 

spannmål, oljeväxter och vallväxter vanligast. Dessa används främst för att producera etanol, 

biodiesel och biogas (svebio.se, 2012). Bland restprodukter är halm en av de främsta 

energikällorna som används direkt som bränsle.  

Blast från sockerbetor och potatis är andra restprodukter som kan utnyttjas. Dessa kan 

användas till biogasproduktion. Även gödsel är en restprodukt från jordbruket som främst 

används för produktion av biogas.  

Användning 

Halm är en av en restprodukt som kan användas för produktion av värme och el. Detta bränsle 

används främst i södra Sverige där det finns ca 10 mindre värmeverk som använder detta 

bränsle, men i Danmark används det i större skala.  

Tillgång och potential 

En nackdel med halm är att det har så låg densitet. Detta gör det mindre lämpligt för transporter 

och tar mycket plats vid lagring då det krävs så stora volymer för förbränning. För ett stort 

kraftverk på flera TWh per år kan detta medföra stora utmaningar med logistik och lagring. 

Priset per energienhet för halm ligger mycket nära det för RT-flis (Strömberg, 2005). I Sverige 

används ungefär 100 000 ton halm per år som bränsle. Potentiellt beräknas ungefär det 

tiodubbla kunna eldas för el och värmeproduktion motsvarande ungefär 4 TWh 

(bioenergiportalen, 2008).  

Gödsel är den största biogaskällan från jordbruket och uppskattas motsvara ca 3 – 4 TWh, 

främst från större djurstallar. 

2.1.9  SAMMANFATTNING AV BIOBRÄNSLEPRISER 

För att kunna jämföra priser på olika biobränslen så sammanfattas priserna i Tabell 7 nedan. 

Priset anges i kronor per effektivt värmevärde och för dessa prisuppgifter ingår alla 

transportkostnader.  
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Tabell 7. Sammanfattning av biobränslepriser. Källa till dessa är Energimyndigheten (2012) och Rickard Heu från 
Energilotsen (2012-02-21). Avlutar används oftast internt och priset anges då inte på dessa det inte är relevant. MFA 
och lättolja rör sig i prisintervaller, där priset per ton varierar. Genom att dividera priset per kg med värmevärdet så får 
man priset per MWh.* Flisad energiskog rör sig i samma prisintervall som skogsflis. ** Priset på halm ligger nära 
priset på RT-flis (Strömberg, 2005) 

Biobränsle Pris 

Stycketorv 158 kr/MWh 

Frästorv 146 kr/MWh 

Avlutar - 

Tallbecksolja 304 kr/MWh 

MFA 641-684 kr/MWh 

Lättolja (en slags bioolja) 815-870 kr/MWh 

Skogsflis 200 kr/MWh 

Biprodukter från industrin 183 kr/MWh 

Energiskog 200 kr/MWh * 

Returträ 139 kr/MWh 

Pellets och bricketter 300 kr/MWh 

Åkerbränslen 139 kr/MWh ** 

 

2.2 ENERGI- OCH MILJÖPOLITIK I SVERIGE 

Sveriges miljö- och energipolitik handlar om en minskning av energiförbrukning och en 

övergång till mer förnyelsebara energikällor. Biobränslen är en förnybar energikälla med stor 

potential i Sverige. För att öka användningen av biobränslen finns det ett flertal lagar och 

styrmedel som rör energi- och miljö. De viktigaste av dessa som rör biokraftanläggningar 

kommer gås genom.  

2.2.1  ELCERTIFIKAT 

Elcertifikatsystemet fungerar som ett ekonomiskt stöd för förnybar energiproduktion. Sol-, vind-

, våg-, bio- och geotermisk energi kan få elcertifikat, men även nybyggd vattenkraft och torv i 

kraftvärmeverk. Detta system finansieras av marknaden och alltså i slutändan alla Sveriges 

elkunder. Under år 2010 kostade detta stöd i genomsnitt 6,3 öre/kWh för en elkund. År 2012 

fick Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Det finns vissa skillnader mellan 

vilka anläggningar som kan få certifikat. Den troligen största skillnaden är att Norge inte godtar 

torv som förnyabart bränsle. Det svenska elcertifikatsystemet drivs av Svenska Kraftnät och 

Energimyndigheten (energimyndigheten, 2012). 

Systemet baseras på att elproducenter baserade på förnybara energislag kan söka elcertifikat 

hos Energimyndigheten. När elproducenten har detta certifikat så kommer de för varje 

levererad MWh förnybar el även få en slags värdehandling som även den kan säljas och fungera 

som extra inkomst. Denna värdehandling kallas elcertifikat och säljs på en öppen marknad. Här 

köps elcertifikaten av kvotpliktiga aktörer, främst elleverantörer. Dessa aktörer måste enligt lag 
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köpa ett visst antal elcertifikat beroende på deras elförsäljning eller elanvändning. Antalet 

elcertifikat som de måste köpa bestäms av en kvot som varierar från år till år. 

I och med att kvotplikten varierar starkt och tillgången på elcertifikat inte säkert går att 

förutsäga är det inte helt lätt att förutse elcertifikatens pris. Nya anläggningar som tas i drift har 

rätt till elcertifikat i max 15 år, eller max till år 2035. Då elcertifikatet fasas ut, år 2035, kommer 

kvotplikten för företag att minska kraftigt samtidigt som man kan vänta sig att andelen förnybar 

energi i energisystemet är större. Detta ökade utbud och minskade efterfrågan bör ge ett mycket 

billigare pris på elcertifikat och därmed även mindre ekonomiskt stöd för producenterna av 

förnybar el (energimyndigheten, 2011a).  

2.2.2  PRIS PÅ ELCERTIFIKAT 

Elcertifikatpriserna varierar över tiden, beroende på utbud och efterfrågan. Det är alltså 

marknaden själv som styr priserna. En enkel generalisering är att kvotplikten symboliserar 

efterfrågan på elcertifikat och utbudet på dessa bestäms av producerad, certifierad el. 

Kvotplikten bestämmer hur många certifikat ett företag måste köpa för varje levererad MWh el 

och denna varierar enligt Figur 4.  

 

Figur 4. Kvotpliktens utveckling fram till år 2035, enligt energimyndigheten (Energimyndigheten, 2012). 

Generellt kommer efterfrågan på elcertifikat att öka då kvotplikten är hög och därmed ökar även 

priset. Vid låg kvotplikt blir efterfrågan mindre och elcertifikaten bli billigare 

(energimyndigheten, 2011a). 

2.2.3  ELPRIS 

Elpriset på den svenska marknaden har ökat kraftigt de senaste åren. Utvecklingen med ökat 

elpris innebär problem för elintensiv industri. Ett ytterligare ökat elpris skulle kunna medföra 

stora problem och det är därför viktigt att elproduktionen bibehålls vid ersättning av en 

kärnkraftsreaktor. Tabell 8 beskriver elprisets utveckling från år 2000 till 2011 enligt nordpols 

statistik (nordpol, 2012). Detta är alltså elpriset exklusive nätavgifter och skatter, det pris som 
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elproducenter säljer sin el för per levererad kWh. Kontakt togs med Statistiska Centralbyrån, 

men det fanns ej äldre uppgifter på elpriset exklusive nätavgifter och skatter. 

Tabell 8. Elprisets utveckling, exklusive nätavgifter och skatter (spotpriset) från år 2000 till 2011 (Nordpool, 2012 ).  

År Elpris, medel i 

Sverige (öre/kWh) 

2011 48,03 

2010 56,82 

2009 37,01 

2008 51,12 

2007 30,25 

2006 48,12 

2005 29,76 

2004 28,08 

2003 36,49 

2002 27,62 

2001 22,86 

2000 14,24 

 

2.2.4  HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER 

Varje medlemsstat i EU är skyldiga att driva ett nationellt register för bokföring av transaktioner 

av utsläppsrätter. Svenskt utsläppsrättssystem (SUS) är det svenska registret för alla 

transaktioner inom Sverige där alla affärer kan följas upp. Dock är det inte marknaden för själva 

affärerna. Vem som helst i Sverige kan handla med utsläppsrätter och aktören administrerar 

själv sin handel med utsläppsrätter. SUS uppfördes av Energimyndigheten, men även 

Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och länsstyrelserna arbetar med handeln med 

utsläppsrätter. Det är även genom detta register som uppföljning av Kyotoprotokollet sker. Alla 

nationella register har samma funktioner och är sammankopplade i ett internationellt nätverk 

som möjliggör transaktioner mellan registren (energimyndigheten, 2012).  

Ett ton utsläppt koldioxid motsvarar en utsläppsrätt. Detta betyder att ett företag som släpper ut 

ett ton koldioxid i slutet av en handelsperiod måste inneha en utsläppsrätt. De allra flesta 

anläggningar, omkring 73 %, som omfattas av utsläppshandel är inom el- och fjärrvärmesektorn. 

Av de resterande anläggningarna är cirka 13 % industripannor (naturvårdsverket, 2012).  

Förbränning av förnybara biobränslen påverkas inte av denna lag, bortsett från torv (Strömberg, 

2005). Syftet är att lagen endast skall påverka aktörers utsläpp av koldioxid från fossila 

bränslen. Av EU betraktas torv som ett fossilt bränsle, varför lagen även påverkar detta långsamt 

förnybara biobränsle. 

2.2.5  ÖVRIGA UTSLÄPPS- OCH ENERGILAGAR 

Koldioxid- och energiskattens syfte är att beskatta endast fossila bränslen. Då detta är en svensk 

lag påverkas inte heller torv av dessa lagar, som här i Sverige ses som förnybart. 
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Koldioxidskatten omfattar fossila bränslen, exklusive drivmedel, som inte används för 

energiproduktion. Kostnaden är direkt beroende av mängden utsläppt koldioxid. Energiskatten 

är en annan skatt som tas ut på fossila bränslen för just energiproduktion och omfattar inte 

heller drivmedel. Energiskatten täcker alltså upp beskattning för energiproduktion och 

koldioxidskatten för resten. Drivmedel beskattas på annat vis (Strömberg, 2005). 

Svavelskatt betalas vid förbränning av bränslen med en svavelhalt över 0,05 viktprocent. Denna 

skatt kommer alltså påverka torv, men exempelvis trädbränslen har en lägre svavelhalt än så 

och påverkas därför inte. Kol, olja och petroleumkoks har så pass hög svavelhalt att även dessa 

omfattas, men övriga vanliga biobränslen och fossila bränslen påverkas ej (Strömberg, 2005) 

Stora förbränningsanläggningar (över 50 MW total effekt) omfattas även av en speciell 

lagstiftning där särskild hänsyn måste tas till miljöbalken, miljö- och hälsoaspekter och ett flertal 

olika utsläpp. Här har utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och stoft en central roll. 

Dessa utsläpp beskattas per mängd utsläpp (Strömberg, 2005). Detta betyder att det finns 

ekonomisk lönsamhet i att minska sina utsläpp och därför även en drivkraft för industrin att 

förbättra sin rökgasrening i förbränningsanläggningar. Detta ger även olika sorters pannor stora 

fördelar mot varandra, där de med bäst förbränning ger minst utsläpp och därför i slutändan 

även en ekonomisk fördel.  

Det finns ett flertal lagar om avfallsförbränning, animaliska biprodukter, farligt avfall m.m. Då 

dessa inte har en betydande ekonomisk relevans för detta projekt genomgås de ej. 

2.2.6  KÄRNKRAFTSBESTÄMMELSER 

Kärnkraft är ett känsligt ämne där det finns många lagar och bestämmelser som reglerar 

marknaden. I Sverige har det från år 1987 till och med 2010 varit förbjudet att bedriva forskning 

om kärnkraft, enligt den så kallade ”Tankeförbudsparagrafen”. Denna lag tillkom efter 

Tjernobylolyckan och har inneburit att mycket av kärnkraftkompetens som fanns i Sverige har 

avvecklats. Lagen innebar ett förbud mot att ”utarbeta konstruktionsritningar, beräkna 

kostnader, beställa utrustning eller vidta sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet 

uppföra en kärnkraftsreaktor”. Det har även varit förbjudet att uppföra nya reaktorer. Detta 

förbud kom att ändras år 2010 och det är nu tillåtet att ersätta äldre kärnkraftsreaktorer med 

nya. Denna lag kom även med skyldigheten för kärnkraftsägare att ha obegränsat 

skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor. Huruvida tillståndet att uppföra ny kärnkraft kommer 

att kvarstå efter eventuellt regeringsskifte är oklart.  

2.2.6.1 KÄRNAVFALLSFONDEN 

Precis som i många andra länder finns det i Sverige en fond som ägaren av ett kärnkraftverk 

betalar för att täcka upp hanteringen av kärnavfallshantering, rivning av anläggningarna och 

Studsviks tidigare verksamhet. Ett visst belopp tas ut för varje levererad kWh el. Denna avgift 

bärs alltså redan upp av elkonsumenterna då dessa kostnader balanseras av kärnkraftverkens 

inkomst, elpriset. Kärnkraftsägarna betalar tillsammans med deras fond för SKB, Svensk 

Kärnbränslehantering, som sköter hantering av kärnkraftens alla baksidor. År 2007 betalade 

Forsmark ungefär 1,2 öre/kWh och Ringhals 1,3 öre/kWh producerad el till kärnavfallsfonden 

(energimyndigheten, 2010). Denna skatt är en betydligt mindre kostnad för kärnkraften än 

effektskatten, som är ungefär 90 % av OKGs skattekostnader. 

2.2.6.2 EFFEKTSKATT 

Kärnkraftsreaktorer har även en så kallad effektskatt som är en betydande del av kostnaderna 

för ett kärnkraftverk. Här beskattas varje installerad MW termisk effekt reaktorn har, oavsett 
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hur mycket el som produceras. År 2007 betalade OKG 784 miljoner kronor i effektskatt. Sedan år 

2008 är effektskatten 12 648 kr/MW och månad (energimyndigheten 2010), vilket för hela år 

2012 och reaktor O1s, O2s och O3s termiska bruttoeffekter ger ungefär en miljard kronor. Detta 

stämmer överens med OKGs officiella hemsidas uppgifter. 

2.3 OSKARSHAMNS KÄRNKRAFTVERK 

Tre mil norr om Oskarshamn på Simpevikshalvön ligger OKG, även i dagligt tal kallad 

Oskarshamns kärnkraftverk. OKG har tre kokvattenreaktorer kallade O1, O2 och O3. OKG 

producerar idag ungefär 10 % av Sveriges elproduktion (OKG, 2011). Företaget är ett aktiebolag 

och ägs till 54,5 % av Eon och till 45,5 % av Fortum. I OKG ingår även Clab som är mellanlagring 

för använt kärnbränsle från hela Sverige. De schematiska skisserna över reaktorerna ser 

liknande ut och en av dessa illustreras i Figur 5 nedan. 

 

Figur 5. Schematisk skiss över O2 (OKG, 2012-02-15). 

 

Under 2010 uppgick elleveransen från OKG till 12,06 TWh (Årsberättelse 2010, OKG). 

Leveransen är fördelad på de olika reaktorerna med störst andel el från den nyaste reaktorn O3. 

Reaktorernas kapaciteter och åldrar anges i Tabell 9 nedan. 

Tabell 9. Maxeffekt och åldrar för de olika reaktorerna på OKG (OKG, 2011). 

Reaktor Byggstart Driftstart Maxeffekt, brutto (MW) 

O1 1966 1972 492 

O2 1969 1974 661 

O3 1980 1985 1450 
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2.3.1  REAKTOR O1 

O1 var när det togs i drift Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och byggdes av Asea. O1 

har även renoverats mellan 1993 och 1995 i Projekt Fenix. Detta var revolutionerande då det 

var första gången som man gjorde renovering i en reaktor som varit i drift. Detta projekt ledde 

även till senare renoveringar. År 2002 fick reaktorn ett nytt säkerhetskoncept, styrsystem, 

reaktorskydd och turbin. Just bytet av turbin ledde till att O1 ökade sin effekt med 22 MW.  

2.3.2  REAKTOR O2 

Inte så många år efter byggstarten av O1 så började nästa reaktor O2 att byggas. Även detta 

kärnkraftverk byggdes av Asea. Reaktorn O2 står idag inför en omfattande renovering enligt 

OKG:s hemsida (OKG, 2012). Under 2007, 2009 och 2013 ska turbinen och kontrollrummet 

bytas ut. Under dessa år ska även nytt reaktorskyddssystem och kontrollutrustning införas. 

2.3.3  REAKTOR O3 

Reaktorn med störst effekt började byggas år 1980 och kallas O3. Byggstarten av denna var 

egentligen planerad redan 1973, men blev uppskjutet på grund av politisk osäkerhet kring synen 

på kärnkraft. Det har skett två effekthöjningar av O3 under 1989 och 2011 och den har idag en 

maximal bruttoeffekt på 1450 MW. Under effekthöjningarna så byttes bland annat 

huvudcirkulationssystem, turbiner, generator och transformator.  

Under lång tid har reaktorernas fulla kapacitet inte kunnat utnyttjas på grund av 

moderniseringar och underhållsarbeten. Så mycket som 40-50 % av kapaciteten har varit 

förlorad på grund av detta. (OKG, 2010). Alla tre reaktorer betraktas som bra ur 

säkerhetssynpunkt enligt Årsberättelsen från år 2010. Reaktorernas årsproduktion mellan åren 

2001 och 2010 anges i Tabell 10. 

Tabell 10. Reaktorernas energiproduktion under åren 2001-2010 på OKG. Leveransen angiven i TWh. (OKG:s 
Årsredovisningar 2001-2010) 

Reaktor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

O1 3,081 - 3,058 3,536 3,266 2,088 2,575 3,496 2,831 3,158 

O2 4,748 4,509 3,055 4,626 4,728 4,125 3,993 4,504 3,950 5,033 

O3 9,052 8,884 7,678 9,319 8,573 9,523 8,830 7,101 1,685 3,842 

Totalt 16,881 13,393 13,791 17,481 16,567 15,736 15,398 15,101 8,446 12,060 

 

För att först få en bra översikt på reaktorernas energiproduktioner så bör den genomsnittsliga 

elproduktionen för OKG:s reaktorer beräknas. Om man använder sig av Tabell 10 där 

reaktorernas årsproduktion under åren 2001-2010 redovisas så kan man beräkna de 

genomsnittliga värdena på reaktorernas energiproduktion. Reaktor O1 var stillastående år 2002 

på grund av ett omfattande renoveringsprojekt och detta år tas för denna reaktor inte med i 

beräkningarna. Resultatet på dessa beräkningar redovisas i Tabell 11 nedan. Även den maximala 

energiproduktionen och vilket år den uppnåddes redovisas i Tabell 11. Detta för att ge en 

översikt på hur produktionen varierar mellan åren. 
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Tabell 11. Den genomsnittliga energiproduktionen för OKG:s reaktorer beräknat under åren 2001-2010 (OKG, 
2011). 

Reaktor Genomsnittlig elproduktion, TWh Maximal elproduktion, TWh 

O1 3,010 3,536 (2004) 

O2 4,327 5,033 (2010) 

O3 7,449 9,523 (2006) 

Totalt 14,485  17,481 (2004) 

 

2.3.4  UTBYGGNAD OCH UTBYTE AV REAKTOR 

Tankar om utbyte av reaktorn O1 har formulerats i tidningar under de senaste åren. Enligt ett 

citat från Sydsvenskan 2009 uttrycks följande: ”Eon satsar i dag stort på att förlänga livstiden 

och öka effekten i befintliga kärnkraftverk. Oskarshamn 1 är den reaktor som först skulle 

komma i fråga att helt ersättas. – Ett beslut kan komma runt 2014-2016 och då kan vi ha en ny 

reaktor 2028, säger Eons nordiske vd Håkan Buskhe.” (Sydsvenskan, 2009-10-12 ). Liknande 

tankar yttras i den nätbaserade tidningen nyheterna.net: ”Eftersom den äldsta reaktorn i landet 

idag finns i Oskarshamn är det rimliga och naturliga att först och främst ersätta just denna 

reaktor med en ny, en så kallad O4:a. Det har Eon-chefen Per Lindell förklarat sedan tidigare.” 

(nyheterna.net, 2010-02-19). Även i den välkända teknikskriften NyTeknik så berättar Per 

Lindell, Eons vd på Kärnkraftavdelningen, om en ny svensk jättereaktor på OKG. Reaktorn ska 

kallas O4 och kostnaden för bygget beräknas upp till 60 miljarder. Eon räknar med lång 

remisstid och att reaktorn tidigast kommer stå färdig år 2023. Efter genomgången av nybygget 

av O4 nämns följande om reaktor O1: ”Då måste lilla O1:an, som är Sveriges äldsta kärnreaktor, 

stängas – trots att den efter moderniseringen har en teknisk livslängd fram till 2032. O1:an 

startades 1972 och har nu varit i drift i mer än 35 år.” (NyTeknik, 2009-09-23). 

Dessa åsikter är dock inte populära bland alla och i samma artikel från nyheterna.net så 

formulerar sig Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson på följande vis: ”Regeringen 

vill subventionera ny och ökad kärnkraft i Sverige. Det strider mot regeringspartiernas 

energiöverenskommelse” (nyheterna.net, 2010-02-19) och ”Det här beslutet öppnar för en 

kraftig ökning av kärnkraften i Sverige eftersom nya kärnkraftverk i regel är mycket större än 

gamla. Nya kärnkraftverk skulle också låsa Sverige i mer icke-förnybar och farlig energi under 

resten av detta århundrade” (nyheterna.net, 2010-02-19). 

2.3.5  KYLVATTNET 

Kylvattnet som används i kondensorn tas in på den södra sidan av Simpevarpshalvön. Det släpps 

sedan ut på den norra sidan, i Hamnefjärden. Eftersom kylvattnet aldrig kommer i kontakt med 

några radioaktiva ämnen är det inte det minsta farligt. Enda skillnaden mellan det vatten som 

tas in och det som släpps ut är temperaturen. Utsläppsvattnet är cirka tio grader varmare än 

intagsvattnet.  

2.3.6  EKONOMI I OKG 

Priset för att producera el vid OKG uppgår till 20-25 öre/kWh ett normalt produktionsår (OKG, 

2011). Totalt har 20 miljarder kr använts för investeringar på Simpevarpshalvön (OKG, 2011). 
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Under ett verksamhetsår betalar OKG knappt 1 miljard kronor i skatt (OKG – Ekonomi, 2011). 

Fördelningen av de utgifter som OKG har är fördelade enligt Figur 6 nedan.  

 

Figur 6. Normalfördelningen av kostnaderna på OKG (OKG, 2012-02-02). 

 

För att med politiska medel påskynda en avveckling av kärnkraften så betalar Sveriges 

kärnkraftverk en effektskatt. Denna skatt motsvarar mer än 90 % av den skatt som OKG betalar. 

Ett kärnkraftverk kan maximalt försäkras med en summa på 15 miljarder. Detta beror på 

försäkringsbolagens begränsade möjligheter. Detta trots att flera försäkringsbolag har gått 

samman i försäkringspooler för att kunna försäkra kärnkraftbolagen. 

2.3.7  MILJÖPÅVERKAN FRÅN OKG 

Koldioxidutsläppet från OKG är försvinnande litet. En sammanslagen term för gruvbrytning och 

transporter brukar anges till 0,2 – 0,3 gram koldioxid per producerad kWh ut på nätet 

(Lindqvist, 2012). Av dessa koldioxidutsläpp så är det inte stor andel som släpps ut på grund av 

transporter. Uranet transporteras med tåg. OKG förbrukar ca 50 ton förädlat bränsle om året. 

Det i sin tur innebär ungefär 400 ton natururan (Lindqvist, 2012). Ursprungligen kommer 80 % 

av uranet från Kanada och 20 % av uranet från Ryssland. 

Detta koldioxidutsläpp per producerad kWh är förhållandevist mycket lågt i jämförelse med 

många andra energislag. Jämförelsevis kan nämnas att utsläppet från endast själva 

förbränningen av fossila bränslen motsvarar ungefär 730 gram/kWh (Svensk Fjärrvärme och 

Svensk Energi, 2012).  

2.3.8  SÄKERHETSAVSTÅND TILL KÄRNKRAFTSREAKTORER 

En faktor som skulle kunna ha negativt verkan på projektets huvudmål vore om det finns 

regleringar för hur nära en kärnkraftsreaktor som brännbart material får förvaras och andra 

anläggningar byggas. De tankarna dementerades dock av Anders Österberg, informationschef på 

Eon angående OKG. I dagsläget finns planer på att uppföra ett antal vindkraftverk på en 

intilliggande halvö till Simpevarpshalvön, bara några hundra meter från anläggningen. På 

samma halvö fanns det även långtgående planer om att anlägga flera kolkraftverk på 1980-talet. 

Bränsle och 
avsättningar 

16% 

Skatter 
22% 

Kapitalkostnader 
30% 

Drift, underhåll, etc 
32% 
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Vad gäller regleringar för brännbart material i närheten av kärnkraftverket så verkar det inte 

finnas några specifika sådana. OKG använder sig idag av gasturbiner och dieselmotorer som 

reservkraftaggregat och har även tillhörande lagringscisterner med brännolja. Dessa ligger i 

anslutning till reaktorerna (Österberg, 2012-02-24). 

Enligt Leif Karlsson, chef för drift och strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten, så finns det inga 

fastställda generella gränsavstånd om man ska uppföra byggnader i närheten av ett 

kärnkraftverk. Avståndet varierar mellan olika fall. 

2.4 BIOBRÄNSLEPANNOR 

Det finns väldigt många olika slags kraftverk. Energisystem med turbiner eller olika slags pannor 

är de vanligaste varianterna vid förbränning. Vid förbränning av fasta biobränslen är någon slags 

panna det enda alternativet, om man inte först förgasar biobränslet eller omvandlar det på annat 

vis.  

De vanligaste panntyperna för fasta bränslen är olika varianter av ”Fluidized Bed Combustion” 

(FBC) och roster. Rosterpannor bygger på en mycket äldre förbränningsteknik än FBC. I nyare 

kraftvärmeverk är modernare FBC-pannor betydligt vanligare. Man kan även förbränna 

träpulver i pannor med pulverbrännare, men detta används främst för pannor som konverterats 

från förbränning av kolpulver eller för mindre och medelstora anläggningar som är anpassade 

för torrt träpulver (Naturvårdsverket, 2005). 

En pannas driftegenskaper påverkas självklart i hög grad av typen av bränsle. Olika egenskaper 

ger olika belastning på pannan och vissa kemiska sammansättningar innebär problem. Bränslen 

som anses svåra gör att pannan inte kan ha lika höga ångdata, dvs hög temperatur och tryck. 

Höga ångdata ger generellt sett höga verkningsgrader för anläggningen och därför har 

bränsleval en avgörande roll för val av panna.  

Angående skogsbränslen har fukthalten en avgörande roll för hur mycket bränsle som behövs 

för en given effekt på pannan. Vattnet i skogsbränslet förångas och tar upp energi., energi som 

går förlorad om vattenångan inte kondenseras i så kallad rökgaskondensering. Kondensering av 

rökgasens vattenånga renar rökgasen och tar tillvara på bränslets effekt som inte utnyttjas som 

direkt värmeeffekt i pannan. För ett kraftverk görs inte detta, utan värmeenergin går direkt ut i 

skorstenen. På grund av detta skulle det eventuellt kunna vara ekonomiskt att torka bränslet 

innan pannan för att minska bränsleåtgången.  

Förtorkning av trädbränsle har visat sig kunna öka elproduktionen avsevärt för 

kraftvärmeanläggningar (Berntsson m.fl, 2010). Hur detta skulle fungera för ett 

kondenskraftverk är dock inte klargjort. 

2.4.1  ROSTERPANNOR 

Rosterpannor bygger på en gammal förbränningsteknik där man förbränner bränslet på en yta 

och luft (primärluft) tillförs bränslet underifrån. Ytterligare luft (sekundärluft) tillförs ofta ovan 

bränslebädden för att förbättra förbränningen. Mindre pannor för t.ex. hemmabruk har är ofta 

byggda så att askan faller genom ytan eller ”gallret” och bränslet är orörligt eldstaden. Större 

rosterpannor för industrin har ofta helautomatiserad bränsletillförsel, askutmatning och någon 

slags rörlig roster som för bränslet framåt i eldstaden. Det finns ett flertal olika tekniker för hur 

bränslebädden matas framåt och det är utifrån detta man brukar kategorisera de olika typerna 

av rosterpannor. 
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Vanliga typer av rosterpannor för industriellt bruk är rostervals och stegvis frammatande. Det 

finns även planroster och vibrerande rosterpannor. 

Pannor av roster-typ kan förbränna många olika typer av bränslen. Ett av de främsta 

användningsområdena för rosterpannor i dagsläget är avfallsförbränning, då de är väl 

anpassade för svårförbrända och problematiska bränslen som skapar stora mängder slagg. 

Rosterpannor används vanligen inte i mordernare anläggningar för förbränning av finare 

bränslen, då modernare panntyper såsom FBC-pannor generellt sett har jämnare förbränning 

och bättre egenskaper (Naturvårdsverket, 2005).  

2.4.2  FBC-PANNOR  

Det finns många olika typer av fluidbäddpannor, FBC-pannor. De huvudsakliga 

underkategorierna är ”cirkulerande fluidiserad bädd” (CFB) och ”bubblande fluidiserad bädd” 

(BFB), på engelska kallade ”circulating fluidized bed” och ”bubbling fluidized bed”. I grund och 

botten handlar det om att det fasta bränslet blandas med ett bäddmaterial, vanligtvis sand. 

Denna bränslebädd tillförs förbränningsluft underifrån och får bädden att sväva och turbulent 

blandas runt. Detta ger förbränningen en mycket god värmeöverföring. Omblandningen mellan 

bränsle och luft förbättrar kemiska reaktioner. Hastigheten på luften som lyfter fluidbrädden 

varierar och det är denna hastighet som i grunden skiljer BFB och CFB åt. En genomskuren bild 

på en FBC-panna, närmare bestämt en BFB-panna visas i Figur 7 nedan. 

 

 

Figur 7. Illustrativ skiss av BFB-panna från Babcock and Wilcox, bild tagen från informativ broschyr ”Bubbling 
fluidized-Bed Boilers” från 2008 med tillstånd.  

 

Generellt sett ger FBC-pannor en jämnare förbränning som ger lägre utsläpp än rosterpannor. 

Dock ställs det krav på bränslets storlek, alltför grovt bränsle fungerar inte. Fluidbäddstekniken 
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ger dock goda förutsättningar för att klara stora variationer i bränslets sammansättning. Högst 

bränsleflexibilitet har CFB-tekniken. 

Fluidbäddstekniken används framförallt i stora biobränsleeldade pannor på 20 MW och uppåt. 

Historiskt sett har CFB använts för större pannor medan BFB har använts i mindre, men senare 

års teknik har möjliggjort allt större BFB-pannor och valet mellan dessa tekniker bör baseras på 

annat, såsom bränsleflexibilitet (Sveriges lantbruksuniversitet, 2012). Den största möjliga 

storleken man kan bygga en BFB-panna är 300 MW. En större eldstad leder till ojämn bränsle- 

och värme-fördelning. För CFB finns det ingen direkt begränsning på storlek på samma sätt som 

BFB. Dessa kan byggas mycket stora, det finns ett flertal pannor med över 1000 MW effekt (Claes 

Moqvist, 2012-03-07). 

De största aktörerna för stora pannor med fluidiserad bädd är Foster Wheeler som har 30-40% 
av marknaden, EES (AEE & Lentjes) 25-35%, Metso/Kvaerner 30-40% samt övriga mindre 
tillverkare med mindre än 5% (Europeiska unionens officiella tidning, 2009-05-01). Här har 
Foster Wheeler stark position på biobränsleeldade CFB-pannor.  

2.4.2.1 BUBBLANDE FLUIDISERAND BÄDD (BFB) 

BFB tillhör första generationens trycksatta fluidbäddpannor, PFBC. 

För BFB (bubblande fluidbädd) är hastigheten låg så att sanden och bränslet ligger som en 

stationär fluidiserad bädd. Denna teknik passar väl för våta bränslen och bränslen med 

varierande kvalitet. BFB-pannor har en större mängd bränsle i eldstaden än en CFB-panna, 

vilket gör att lastreglering tar längre tid likt rosterpannan som också har en stationär 

bränslebädd. Det är även viktigt att bränsle tillsätts i en jämn takt, annars kan driftproblem 

uppstå.  

Rostertekniken liknar mer BFB än CFB. Detta gör att rosterpannor som ska moderniseras 

enklast konverteras till BFB-typ (Sveriges lantbruksuniversitet, 2012). 
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2.4.2.2 CIRKULERANDE FLUIDISERAD BÄDD (CFB) 

CFB (cirkulerande fluidbädd) tillhör andra generations trycksatta fluidbäddspannor. En 

översiktsbild på en CFB-panna illusteras i Figur 8. 

För CFB är lufthastigheten som lyfter bränslet sådan att bränslet och bäddmaterialet lyfts med 

upp i pannan. Bäddmaterialet avskiljs i en cyklon för att sedan kylas och återföras till bädden.  

Bland fluidbäddspannor anses CFB ha den högsta bränsleflexibiliteten. Dessutom kan man 

reglera lasten betydligt snabbare än för BFB, då det är mindre bränsle i bädden (Sveriges 

lantbruksuniversitet, 2012).  

 

Figur 8. Exempel på CFB-panna från Foster Wheeler för biobränslen (Foster Wheeler, 2012). 
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3 FÖRUNDERSÖKNING OCH AVGRÄNSNINGAR 

För att kunna utföra beräkningar på ett biobränslealternativ till kärnkraften så måste först ett 

antal avgränsningar göras. Man bör utreda biobränsleval, förbränningsteknik och lämplighet av 

placering före undersökning av ekonomisk lönsamhet och miljöpåverkan. 

3.1 AVGRÄNSNING AV PROJEKTET 

Projektets utgångspunkt att ersätta en eller flera reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk med 

biokraftsalternativ kommer begränsas till att undersöka möjligheterna för att bygga kraftverket 

i närområdet till kärnkraftverket. För att inte projektet ska bli för omfattande så kommer vissa 

valda delar inte betraktas. En sådan är kostnaden för nedmontering av det befintliga 

kärnkraftverket. Anläggningen kommer endast producera el, det vill säga potentialen att även 

producera fjärrvärme och fungera som ett kraftvärmeverk kommer inte undersökas. En 

utredning om fjärrvärme, till exempelvis till Västervik, skulle bli en så stor delfråga att det skulle 

kunna innefattas i ett helt eget projekt. Därför har denna möjlighet valts bort och projektet 

inriktat sig på byggnaden av ett kraftverk. Det finns flera sätt att använda sig av biobränsle när 

det ska förbrännas. En metod är att använda sig av förgasning. Dock är denna teknik relativt ung 

och används inte ännu i kommersiell skala enligt Bioenergiportalen. En metod som har valts 

bort är torkning av biobränsle för att få en högre elverkningsgrad. Detta skulle kunna var 

lönsamt, men skulle dock ta lång tid att utreda och hinns därför inte med i detta projekt. Det 

finns mycket inom miljöpåverkan att studera och därför måste detta begränsas. En begränsning 

av miljöeffekterna blir därför att inrikta sig på koldioxidutsläppen. 

3.2 AVGRÄNSNING AV BIOBRÄNSLEN 

En avgränsning av biobränslen görs för att kunna genomföra projektet. Ett bränsle med stor 
tillgång och ekonomisk möjlighet att ersätta en kärnkraftsreaktor söktes. Nedan utvärderas de 
vanligaste biobränslena som tagits upp i litteraturstudien upp och ett slutgiltigt val görs. 

3.2.1  TORV 

Torv är ett vida använd bränsle i Sverige med relativt lågt pris. Dock tar det mycket lång tid för 

torv att återbildas och det råder diskussion om det är förnybart eller inte. Olika länder har olika 

definitioner på detta. Eftersom det inte är helt klart huruvida torv kan anses vara ett förnybart 

biobränsle har detta bränsle helt uteslutits för detta projekt. Detta då det söks ett förnyelsebart 

alternativ till kärnkraften.  

3.2.2  BIODRIVMEDEL 

Biodrivmedel kan egentligen redan från början sållas bort som ett alternativ då det per 

definition är ett biobränsle för just transportändamål. Biodrivmedel lönar sig inte ekonomiskt 

för värme- och elproduktion. 

3.2.3  AVLUTAR 

Biobränslet avlutar blir ett orealistiskt och komplicerat alternativ. Detta då avlutar endast 

används internt och i ett slutet kretslopp inom pappersmassaindustrin. Användning av avlutar 

skulle leda till onödiga transporter. 
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3.2.4  TALLBECKSOLJA 

Tallbecksolja är ett mer realistiskt alternativ än avlutar som bränsle till ett kraftverk. På grund 

av ett antal orsaker som nämns i informationssökningen om tallbecksolja så har tillgången på 

bränslet minskat och kommer även minska framöver. Detta gör att tallbecksolja inte anses 

möjligt som ett framtida biobränslealternativ till en stor anläggning. 

3.2.5  BIOOLJA, EXKLUSIVE TALLBECKSOLJA 

Användningen av animaliska oljor i Sverige är idag liten och handeln är komplicerad. Detta gör 

dem olämpliga för försörjning av en större anläggning. Vegetabilisk olja är ett mer lämpligt 

alternativ. Dock så finns det flera betydande nackdelar med vegetabilisk bioolja som nämns i 

informationssökningen om biooljor, främst under stycket Nackdelar med bioolja.  

3.2.5.1 ENERGIUTVINNING OCH KOSTNAD FÖR BIOOLJA 

Summeringen av de TWh som produceras totalt av biooljor och tallbecksolja för både värme och 

el uppgår totalt till 3,39 TWh. Den minsta reaktorn på OKG producerar 3,158 TWh under år 

2010. Enligt en jämförelse mellan dessa så verkar tillgången på biooljor vara för liten för att 

komma i närheten av en ersättning. Om man rent tekniskt skulle använda all Sveriges bioolja till 

just elproduktion på OKG så skulle energin räcka. Dock så kommer den största delen av energin 

från biooljor från värmeproduktion. Detta innebär att man inte automatiskt kan komma upp i 

lika många TWh som värdena anger och biooljor blir därmed ohållbart. 

För att undersöka prisbilden på biooljor så kan man använda sig av Tabell 4. Med Ekvation 1 kan 

priset per TWh undersökas: 

   
   

 
     

Priset på biooljorna MFA och lättolja anges i intervaller vilket leder till flera olika 

kostnadsresultat enligt Ekvation 1. Dessa redovisas i Tabell 12 och Tabell 13 nedan. Enheten 

omvandlas till kr/MWh för att enklare kunna jämföra priset på biooljor med de priser som anges 

för olika trädbränslen. 

Tabell 12. Olika utfall för priset på MFA. Det slutgiltiga priset anges i kr/MWh. Priset angett med tre värdesiffror 
(Rickard Heu på Energilotsen, 2012-02-21). 

MFA 5500 kr/ton 7000 kr/ton 

Effektivt värmevärde – 10,23 kWh/kg  538 kr/MWh  684 kr/MWh 

Tabell 13. Olika utfall för priset på biooljan lättolja. Det slutgiltiga priset anges i kr/MWh. Priset angett med tre 
värdesiffror (Rickard Heu på Energilotsen, 2012-02-21). 

Lättolja 7000 kr/ton 9000 kr/ton 

Effektivt värmevärde – 10,35 kWh/kg  676 kr/MWh  870 kr/MWh 

 

Om man jämför Tabell 12 och Tabell 13, som visar varierande priser på MFA och lättolja, med 

Tabell 6, som visar priser på olika trädbränslen, så ser man direkt att priserna för MFA ligger i 

helt andra intervaller. Medelpriset på MFA är på 611 kr/MWh och på lättolja på 773 kr/MWh. 

MFA är mer än dubbelt så dyrt som det dyraste trädbränslet pellets och briketter, som kostar 

300 kr/MWh. Priset på lättolja är drygt 2,5 gånger större än priset på pellets och briketter. Detta 
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innebär att det ekonomiskt skulle vara förkastligt att försöka ersätta en kärnreaktor med bioolja 

istället för att satsa på någon slags trädbränsle. 

3.2.6  TRÄDBRÄNSLEN  

Samtliga trädbränslen har liknande bulkdensitet och är lika väl anpassade för transport. 

Logistiskt sett ger dessa bränslen utmaningar för ett stort kraftverk. Sett till den generella 

prisbilden på dessa bränslen är de ändå högst konkurrenskraftiga alternativ. Trädbränslen är 

betydligt billigare relativt sett förädlade trädbränslen som pellets och olika biooljor.  

3.2.6.1 SKOGSBRÄNSLEN 

I nuläget tycks den största tillgången av trädbränslen vara skogsbrukets flis och kross, 

skogsindustrins spån och bark samt förädlade trädbränslen. Dessa har under åren 2008 till 2010 

sålts i ökande volymer och tycks ha en stabil marknad.  

Skogsbränslen har en stor potential och tillgången på skogsbrukets flis och kross bör vara stabil 

för många år framåt. Tillgången på detta bränsle förutspås öka inom de kommande åren och bör 

vara ett hållbart val för många år framöver. Dessutom har priset för skogsbränslen varit relativt 

stabil de senaste åren utan märkvärdiga svängningar, marknaden tycks vara relativt stabil. 

Priset är betydligt attraktivare än för biooljor och aningen lägre än pellets. Dessa goda 

förutsättningar gör det till ett bra alternativ.  

3.2.6.2 ENERGISKOG 

Salix tycks ha den största potentialen för de olika typerna av energiskog. Med den begränsade 

tillgången på energiskog är chanserna små att hitta leverantörer med tillräckligt stor kapacitet 

inom rimliga leveransavstånd. En dalande tillgång och osäker marknad gör detta bränsle till ett 

ohållbart alternativ. Salix skulle möjligen kunna användas som komplement till andra 

trädbränslen, men det skulle innebära att askan inte kan återföras och ge ökade utsläpp. Då 

priset för salix ligger nära andra trädbränslen är det inte ett bra alternativ jämtemot dessa.  

3.2.6.3 ÅTERVUNNET TRÄDBRÄNSLE 

Returträ är ett billigt biobränsle, men hela Sveriges nuvarande leveranser skulle inte räcka för 

att ersätta en enda av OKG:s reaktorer, sett till deras nettoeffekt. Däremot är returträ ett mycket 

billigt biobränsle som skulle kunna tänkas vara ekonomiskt lönsamt i förhållande till andra 

biobränslen. Slutsatsen blir att returträ i nuläget inte ensamt skulle kunna ersätta någon av 

OKGs reaktorer. Det skulle kunna användas i delar av anläggningen alternativt blandas in med 

något annat basbränsle i den mån det blir ekonomiskt lönsamt med hänsyn till miljölagar för 

utsläpp och hantering aska.  

3.2.7  PELLETS OCH BRIKETTER 

Pellets och briketter är ett vanligt förekommande bränsle inom värmeindustrin. Det finns en 

stor tillverkningskapacitet i Sverige och det finns möjlighet för utökad produktion. Pellets är i 

jämförelse med andra trädbränslen och åkerbränslen mycket bättre anpassade för långa 

transporter. Dessutom är pellets låga fukthalt en god fördel vid förbränning, men med dessa 

goda egenskaper kommer till ett pris. Pellets är betydligt dyrare än exempelvis trädbränslen. 

Sveriges årsproduktion av pellets år 2010 var 7,7 TWh, konsumtionen samma år översteg 11 

TWh. Detta beroende av import skulle kunna vara en god anledning att inte anlägga ett stort 

kraftverk motsvarande en kärnkraftreaktors effekt baserat endast på detta bränsle. Om man ser 
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till framtiden och intresset för övergång mot förnybar energi, skulle troligen pellets vara ett 

sämre alternativ än skogsbränslen. Då pellets är enklare att transportera än skogsbränslen 

skulle troligen en ökad efterfrågan och pris på bioenergi påverka pellets i högre grad än 

skogsbränslen, som inte på samma sätt kan transporteras långa sträckor och därför inte borde 

påverkas lika starkt av en internationellt större efterfrågan (Nohlgren m.fl, 2012).  

3.2.8  ÅKERBRÄNSLEN 

Bland åkerbränslen är halm och energiskog de bränslen som har störst potential för direkt 

förbränning. Andra slags åkerbränslen såsom restprodukter från jordbruket används generellt 

till produktion av förädlade biobränslen såsom drivmedel och lämpar sig därför inte som 

bränsle för ett kraftverk.  

Halm är ett mycket voluminöst bränsle och bör inte transporteras långa sträckor. Halmbränslen, 

eller andra bränslen med lika låg densitet, kan inte ses som ett alternativ att som enda bränsle 

försörja ett kraftverk med effekt likartad en kärnkraftsreaktor. Det blir helt enkelt för stora 

kostnader, logistikproblem och långa transportsträckor. Halmbränslen kan istället ses som ett 

komplement för övriga biobränslen, precis som energiskog. 

3.2.9  SLUTGILTIGT VAL AV BIOBRÄNSLE 

Det billigaste alternativet tycks vara någon slags kombination av trädbränslen. Både primära 

skogsbränslen och biprodukter från industrin håller relativt låga priser och här finns en stor 

tillgång i dagsläget och god potential för framtiden. Returträ, halm och energiskog bör i en stor 

anläggning ses som möjliga produkter att blanda ut den huvudsakliga bränslemixen med, 

alternativt driva endast delar av anläggningen. Tillgången på returträ, halm och energiskog är 

sådan att den inte kommer kunna ersätta en eller flera av OKG:s kärnkraftsreaktorer. Halm och 

energiskog har dock nackdelar mot skogsbränslen ur miljö- och logistiksynpunkt. För att 

begränsa arbetet så kommer projektet inriktas mot skogsbränslen, närmare bestämt flisade 

avverkningsrester från skogsbruket och flisat virke utan industriell användning. Dessa bränslen 

kallas ofta primärt skogsbränsle och benämns härefter i rapporten som skogsflis. 
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3.3 VAL AV REAKTOR 

Efter en genomgång av OKG:s reaktorer, från Tabell 9, så kan det konstateras att reaktorn O1 

idag har en betydande ålder på 40 år sedan driftstart. I avsnitt 2.3.4 i informationssökningen så 

citeras ett antal artiklar från större tidningar där olika chefer för OKG uttrycker tankar om 

utbyte av reaktorn O1. I samma avsnitt så uttrycks även tankar från Naturskyddsföreningen om 

att Sverige inte borde binda sig vid en icke-förnyelsebar energikälla. 

Valet av reaktor faller därmed logiskt på O1. Genom att byta ut O1 och ersätta den med en eller 

flera biobränslepannor rör sig Sveriges elproduktion mot mer förnyelsebara energikällor. 

3.4 VAL ANGÅENDE DEN NYA ANLÄGGNINGEN 

Den nya anläggningen som är tänkt att ersätta kärnkraftsreaktorn O1 måste specificeras. Här 

definieras de ingående delsystemen för anläggningen i detalj. Placering av anläggningen 

undersöks även. 

3.4.1  BIOBRÄNSLEPANNOR 

Efter att bränslet för anläggningen bestämts kunde val av panntyp utredas. Redan tidigt föreföll 

det mest relevanta alternativen vara någon slags FBC-panna, för ett ”snällt” bränsle som 

skogsflis. Cirkulerande fluidiserad bädd verkade här vara det bästa alternativet, sett ur 

bränsleflexibilitet, storleksbegränsningar och miljöhänsyn.  

Denna hypotes bekräftades även av Claes Moqvist, VD på Foster Wheeler i Norrköping (Se frågor 

inför studiebesöket och anteckningar från detta i Bilaga A och Bilaga B). Fördelar som gynnas av 

CFB-tekniken är storlek och större möjlighet för framtida bränsleanpassningar av pannan. I 

framtiden kan det tänkas att man behöver använda sig av flera slags biobränslen och CFB passar 

bättre än BFB för en stor bränslevariation. För anläggningar över 50 MW innebär dessutom 

mindre utsläpp av bland annat kväveoxider och svaveloxider stora ekonomiska fördelar. Inom 

detta har CFB en klar fördel. 

Kärnkraftverket O1 har en maxeffekt på 500 MW el. CFB kan i dagsläget byggas betydligt större 

än BFB, vilket är en av flera anledningar till att detta troligen är ett bättre val. I allmänhet är det 

bättre att bygga få och större anläggningar än många mindre. Detta både på grund av att 

investeringskostnaden blir lägre, verkningsgrader högre och man får bättre översikt över 

utsläpp. Dessa orsaker leder till att valet faller på att använda sig av två stycken 

biobränslepannor på 250 MWel vardera. Dessa motsvarar en ungefärligt termisk effekt på 600 

MW vardera (Claes Moqvist, 2012-03-07). För att få en hög elverkningsgrad så bör anläggning 

köras med så hög ångdata som möjligt. Exempel på tryck och temperatur skulle kunna vara 560 

ºC och 165 bar (Claes Moqvist, 2012-03-07). 

Eftersom Foster Wheeler har en ledande position på marknaden för biobränsleeldade CFB antas 

de vara ett bra val av panntillverkare. De har produktionsanläggningar i länder gränsande till 

Sverige och dotterbolag som utför service etablerade i Sverige. De har på grund av denna starka 

position på marknaden, tillförlitlighet och öppenhet för prisuppgifter. Tekniska data för 

pannorna har tagits från Foster Wheeler. Priset för biobränslepannorna skulle enligt Foster 

Wheeler bli ungefär 260 miljoner Euro för båda pannorna. 

3.4.2  TURBIN 

Valet av turbin faller på varianten MTD70 från Skoda Power. Denna variant är en fyrstegsturbin 

med en högtrycksturbin, en turbin för mellanliggande tryck och två lågtrycksturbiner. För att 
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uppskatta verkningsgraden för turbinen behövs ett antal indata. Trycket och temperaturen är de 

som anges för CFB-pannan, kondensorns utloppstryck anges till 0,025 bar, 

mellanöverhettningen är på 565 ºC och matarvattentemperaturen efter sista högtrycksvärmaren 

anges till 270 ºC. Med alla dessa indata och den beräknade storleken på anläggningen så leder 

detta till ångcykelns verkningsgrad blir 49,1 % (Jaroslav Bureš, 2012-04-11). Priset på MTD70 

med alla dess komponenter hamnar då på 62 miljoner Euro, det vill säga 550 miljoner kr enligt 

dagens valutakurs (Jaroslav Bureš, 2012-04-11). Detta pris gäller utan montering. 

3.4.3  ÖVRIGA KOMPONENTER I ANLÄGGNINGEN 

Då anläggningen är tänkt att uppföras på Simpevarpshalvön vid OKG så verkade det först 

lämpligt att utnyttja befintligta system och komponenter på plats, såsom kylvattensystemet och 

kondensorn. Foster Wheelers anläggningar är flexibla och skulle kunna byggas anpassningsbara 

till de befintliga delarna. Reaktorn O1 kan noteras på kartan i Figur 9 som den inringade 

anläggningen. Genom att studera kartan så ser man att marken kring O1 är full av byggnader och 

viktiga anläggningar och inser då att den nya anläggningen kommer hamna på ett avsevärt 

avstånd från O1. Då turbinen kräver mellanöverhettning för den beräknade 

turbinverkningsgraden så skulle en återanvändning av kondensor och kylvattensystem leda till 

långa rördragningar. En så lång rördragning skulle leda till omfattande värmeförluster och 

därmed en minskad verkningsgrad för anläggningen.  

 

Figur 9. Karta över Simpevarpshalvön (Lantmäteriet, 2012). 

Något som man däremot skulle kunna använda sig av från reaktorn O1 är kraftledningar och 

kringutrustning för elens anslutning till elnätet. Detta är en av de anledningar som finns att 

placera kraftverket i OKGs närområde. Elledningar, transformatorer och kraftverkets egen 

utrustning såsom pumpar och styrsystem ger förluster vilket leder till att faktorn 

elverkningsgrad även måste uppskattas. Då förlusten anges till 8-10 % så blir elverkningsgraden 

på 90-92 % (Jaroslav Bureš, 2012-04-11). För den här studien bestäms elverkningsgraden till 91 

%.  

För en ny kondensor föreslås titanrör, enligt Jaroslav Bureš, chef för produktutvecklings-

avdelningen på Skoda Power i Tjeckien. Dessa har visat sig lämpliga enligt lång erfarenhet av 

kondensordrift. Jaroslav Bureš föreslår även att anläggningen ska inneha sju regenerativa steg 

för återvärmning. Dessa består då av fyra lågtrycksvärmare, en avluftare med matarvattentank 
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och två högtrycksvärmare. Priset för dessa övriga komponenter, utan montering, hamnar då på 

6 miljoner Euro, det vill säga 53,5 miljoner kr. 

3.4.4  AREAUNDERSÖKNING FÖR DEN NYA ANLÄGGNINGEN 

Då det finns tankar om att uppföra den nya anläggningen i närheten av Simpevarpshalvön så 

behöver det undersökas om en sådan anläggning skulle få plats rent areamässigt. Det finns inga 

fastställda gränsvärden för hur nära ett kärnkraftverk man får bygga andra anläggningar enligt 

Leif Carlsson, chef för drift och strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta bekräftades 

även av Anders Österberg, informationschef på Eon angående OKG i Oskarshamn. 

Genom att göra en ungefärlig beräkning på storlek av anläggningen och jämföra denna med 

bebyggliga ytor på Simpevarpshalvön och dess omnejd så kommer man kunna utröna om 

byggnation av en ny anläggning i området är möjligt. En överblick över området ges av kartan i 

Figur 9. 

3.4.4.1 AREAUNDERSÖKNING FÖR BIOBRÄNSLEPANNORNA 

Biobränslepannorna kommer att ha en storlek liknande den biobränslepanna som finns på 

kraftvärmeverket i Jyväskylä, Finland. Enligt Foster Wheeler så upptar biobränslepannan 

tillsammans med rökgasrening en yta av ungefär 150 × 60 meter (Foster Wheeler, 2012-03-23). 

Då den tilltänkta anläggningen kommer att bestå av två sådana biobränslepannor så blir det 

totalt en yta av 18 000 m2.  

3.4.4.2 AREAUNDERSÖKNING FÖR LAGERBYGGNADER 

Den nya anläggningen kommer förutom biobränslepannor och turbinbyggnad att bestå av 

bränslesilos. Dessa siloer kommer att uppta en stor yta och det bör därför undersökas om det 

finns utrymme även för dem på befintlig plats vid Simpevarpshalvön.  

Den nya anläggningen ska ha en termisk effekt på totalt 1200 MW. Igelsta kraftvärmeverk har en 

total termisk effekt på 240 MW (Söderenergi, 2010). Igelsta kraftvärmeverk har i dagsläget tre 

lagerbyggnader för biobränsle enligt Figur 10. 
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Figur 10. Satellitfoto på Igelsta kraftvärmeverk (Lantmäteriet, 2012-03-30). 

För att bestämma ett lämpligt antal lagringssilos för den nya anläggningen betraktas Igelstas 

bränslesilos. En viss mängd bränsle per förbrukning är lämplig som buffert. Därför bestäms ett 

samband mellan antal silos och anläggningarnas effekt. Den termiska effekten en lagersilo på 

Igelsta kraftvärmeverk förser med bränsle beräknas i Ekvation 2. 

         
              

              
     

Enligt Ekvation 2 med insatta data från Söderenergi och antal silos enligt satellitfotot så kommer 

en lagersilo att kunna förvara bränsle till 80 MW termisk effekt totalt under ett år. Sedan kan 

antalet lagerbyggnader till den nya anläggningen beräknas med Ekvation 3. 

                        
                    

        
     

Med insatta data från Ekvation 2 och den beräknade termiska effekten för den nya anläggningen 

så leder detta till att det kommer att krävas 15 bränslesilos enligt Ekvation 3. Då detta antal 

verkar otympligt så vore det rimligt att bygga färre, men större silos. Ett förslag är då att bygga 

hälften så många, men dubbelt så stora. Då 15 inte är ett tal som är delbart på två så föreslås 8 

silos till den nya anläggningen med dubbel area jämfört med Igelstas silos. Höjden på 

lagerbyggnaderna bör dock inte regleras då biobränsle inte kan lagras i för stora staplar. Detta 

för att minska risken för självantändning. Rekommenderad stapelhöjd för bark anges till 7 meter 

och för spån till 6 meter (Strömberg, 2005). Stapelhöjden som anges för bark kommer framöver 

att användas, då flisad bark har egenskaper liknande skogsflis. 

Enligt längdskalan och mätning av Figur 10 så har en silo vid Igelsta kraftvärmeverk diametern 

27 meter. Arean på en av Igelstas silos kan då beräknas till 572,5 m2. Lagerbyggnader med en 

dubbel area skulle då ha arean 1145 m2. Genom att använda sig av enkel geometri kan 

diametern på en bränslesilo till den nya anläggningen beräknas till 38 meter. Slutligen så 

kommer den nya anläggningens bränsleförvaring att bestå av 8 stycken cylinderformade 

bränslesilos med diametern 38 meter. Sammanfattning av lagringutrymmet för en bränslesilo 
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anges i Tabell 14 nedan. Väggarna på en bränslesilo anses försumbara i förhållande till de stora 

mått som anges. 

Tabell 14. Sammanfattning av lagringsutrymmet för anläggningen. 

Radie på en silo 19 meter 

Höjd på en silo 7 meter 

Antal silos 8 stycken 

 

3.4.4.3 PLACERING AV ANLÄGGNINGEN PÅ SIMPEVARPSHALVÖN 

När nu arean för anläggningen är beräknad så finns det flera möjliga ytor att bygga på. Tre olika 

alternativ illustreras i kartan i Figur 11. Förslagen på anläggningsplats är numrerade och 

storleken på anläggningarna i Figur 11 stämmer överens med de mått som har beräknats i 

areaberäkningarna ovan. 

 

Figur 11. Tre möjliga placeringar för anläggningen på Simpevarpshalvön och i dess omnejd. (Lantmäteriet, 2012). 

 

Det finns olika fördelar och nackdelar med de olika placeringarna för anläggningen. Både 

placering 1 och 2 befinner sig längs redan uppförda vägar. Dock befinner sig placering 1 och 2 i 

närheten av öar och vid grunt vatten enligt sjökort från Sjöfartverket (2012). Då anläggningen 

skulle behöva en stor hamn för transport av biobränsle så vore det en fördel att kunna bygga 

anläggningen i närheten av öppet vatten. Detta gör att placering 3 verkar vara en passande yta. 

Dock måste då vägen förlängas enligt det svarta sträcket som är utritat i Figur 11 till placering 3. 

3 

1 

2 
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Då den nya vägen går över vatten så behöver man även bygga en bro mellan öarna. Placering 3 

befinner sig nära två befintliga hus, de som nämns som Hamburg i Figur 11Figur 9, vilket gör 

denna placering mer osäker. Det är därför bra att ha flera alternativ för en möjlig placering. Om 

kylvattnet från O1 skulle användas till den nya anläggningen så skulle det för var och ett av 

placeringsalternativen leda till rördragningar på ungefär 1 km. Det är dock svårt att placera 

anläggningen närmre, då O1 är omgäldad av många byggnader och kraftledningar. 

Slutligen så väljs alternativ 3 som den slutgiltiga placeringen. Dock så finns det vissa nackdelar 

med denna placering vilket gör att placering 1 och 2 finns kvar som alternativ.  

Kostnad för hamn och bränslesilos är inte uppskattad. Dock så kommer ett uppskattat pris för 

hela anläggningen att framtas i den ekonomiska kalkylen. Detta pris inkluderar alla de delar som 

ingår i uppförandet av den nya anläggningen. 
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3.5 SAMMANFATTNING AV VAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Nedan står en sammanfattning av de val och avgränsningar som bestämts i detta kapitel. 

 Valet av biobränsle föll på slutligen på skogsflis. 

 Reaktorn O1 valdes som den reaktor som anläggningen ska ersätta. 

 Anläggningen kommer att bestå av två stycken CFB-pannor på 250 MWel vardera. 

 De två CFB-pannorna kommer att anslutas till en ångturbinbyggnad. 

 Den nya anläggningen kommer inte att använda sig av det befintliga kylvattensystemet 

från O1. Anslutning till elnät kommer däremot att utnyttjas. 

 Till anläggningen valdes att ansluta åtta stycken bränslesilos. 

 Anläggningen kommer att placeras på placering 3 enligt Figur 11. 

För att få en översiktlig bild av anläggningens uppbyggnad redovisas anläggningen i en enkel 

schematisk skiss i Figur 12. Anläggningens elproduktion sker enligt en Rankine-cykel med ett 

stegs ångåtervärmning.  

 

 

Figur 12. Schematisk skiss över anläggningens Rankine-cykel.  

 

 

 

  



-47- 
 

4 METOD OCH MODELL 

I Figur 13 illustreras en förenklad modell över hur de uppsatta delmålen ska lösas och hur de 

sammanlänkas. Flera av målen är beroende av varandra och måste därmed lösas i en viss ordning, detta 

illustreras av pilarna i figuren. De första tre punkterna rör avgränsningar och val och genomförs tidigare i 

denna rapport. Resten av punkterna hör till metod och modell. De resultat som är viktigast utifrån 

metoden är miljöpåverkan och beräkning av elpris. Dessa är därför markerade med större text.  

 

 

Figur 13. Modellvisualisering av arbetsgången. 

 

Den ekonomiska kalkylen bygger i grunden på beräkning av anläggningens kapitalvärde, ett 

slags utvärdering av investeringens ekonomiska resultat. Denna metod för att beräkna 

verksamhetens lönsamhet används på två olika sätt för att ta fram anläggningens kapitalvärde 

och elpris som behövs för att investering i anläggningen skall vara lönsam.  

Miljöpåverkan beräknas främst ut med hjälp av ett livscykelanalysprogram. Miljöpåverkan som 

utreds är de från transporter. Denna analys görs sist av allt. Indata för dessa beräkningar är ett 

flertal delresultat ur metoden, kanske viktigast av alla mängden bränsle som skeppas och vilka 

transportmedel som används.  
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Ekvationer från metoden har lösts med hjälp av Microsoft Excel 2010, Matlab 7.12.0 (R2011a) 

och CES Edupack 2011. Matlab-programmet för metodens beräkningar återfinns i Bilaga E. 

4.1 VERKNINGSGRAD 

För att få en total verkningsgrad för anläggningen så bör de olika verkningsgraderna 

multipliceras med varandra enligt Ekvation 4 nedan. 

                            

Pannverkningsgraden på Foster Wheelers CFB-pannor är på 91 % (Claes Moqvist, 2012-03-07).  

Ångcykelns verkningsgrad med turbinvarianten MTD70 från Skoda Power med våra angivna 

data har beräknats till 49,1 % (Jaroslav Bureš, 2012-04-11). Sedan blir det även elförluster på 

grund av nätet som är beräknade till 8-10 %. Ett genomsnittsvärde på 9 % används till 

elförlusterna. Elverkningsgraden blir därmed 91 %. 

Med dessa insatta data leder det till en totalverkningsgrad på 41 %. Mindre 

biobränsleanläggningar från Foster Wheeler brukar ha en totalverkningsgrad på ungefär 35 % 

och de större anläggningarna en verkningsgrad på ungefär 40 % (Claes Moqvist, 2012-03-07). 

Genom att jämföra den beräknade totalverkningsgraden med den siffra som angavs från Claes 

Moqvist så stämmer dessa siffror bra överens och det beräknade värdet kan därmed antas 

stämma relativt bra. 

4.2 TRANSPORT OCH LOGISTIK 

För en biobränsleanläggning har logistiken en central roll. Därför uppskattas den bränslemängd 

som kommer krävas för kraftverket och metod för att transport av detta. Utifrån detta kan 

senare kostnader för transporter och miljöpåverkan av dessa fastställas. För att kunna utföra 

den ekonomiska analysen måste både mängden inkomstgivande producerad el och fordrad 

bränslemängd beräknas. 

4.2.1  BERÄKNING AV PRODUCERAD EL OCH BRÄNSLEVOLYM 

Mängden bränsle kan fastställas först efter det fastställts hur mycket el anläggningen kan 

producera under ett år. Den totala producerade elektriska energin bestäms genom att använda 

sig av den eleffekt som anläggningen ger och multiplicera denna med drifttiden. Ett 

genomsnittligt kraftvärmeverk har planerade driftstopp på 30 dagar per år för service och 

oplanerade stopp på ungefär en vecka (Lars Carlberg, 2012-04-16). Då ett år oftast innehåller 

365 dagar så leder detta till en genomsnittlig drift på 328 dagar per år. Sedan bör även effekten 

multipliceras med 24 som är antalet timmar på ett dygn. Då effekten anges i MW så kommer 

således elproduktionen anges i MWh enligt Ekvation 5. 

                     

Från Bränslehandboken av Birgitta Strömberg har densitet, värmevärde och askhalt för skogsflis 

hämtats. De redovisas i Tabell 15. Begreppet bulkdensitet används ofta i bränslesammanhang. 

Man tänker sig att man har ett kärl med känd vikt och volym som man successivt fyller på med 

ett bränsle man vill undersöka. Kärlet skakas samtidigt som det fylls till brädden och sedan kan 

en bulkdensitet på bränslet bestämmas. I Tabell 15 är värmevärdet omvandlat från MJ till kWh 

för att enklare kunna användas i ekvationer. 
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Tabell 15. Tabell över bulkdensitet, effektivt värmevärde och askhalt för GROT (skogsflis) enligt bränslehandboken 
(Strömberg, 2005). Medianvärdena för värmevärde används. 

Material Bulkdensitet, 

(kg ts/m3) 

Värmevärde Heff, 

(MJ/kg) 

Värmevärde Heff, 

(MWh/kg)  

Askhalt (%) 

Skogsflis,  

fuktigt 

200-350  7,73 2,147 × 10-3 2,6 

Skogsflis, torrt 

askfritt 

200-350 19,13 5,314× 10-3 2,6 

 

En total volym för det biobränsle som behöver transporteras per år beräknas enligt Ekvation 6 

nedan. Volymen är en bulkvolym enligt de bulkdensiteter som anges. Siffror på värmevärden och 

bulkdensitet kan hittas i Tabell 15. De värmevärden som anges är effektiva värmevärden och 

därför måste denna term multipliceras med anläggningens verkningsgrad då all effektiv energi 

inte kommer att fås ut. Den totala energiproduktionen beräknas med Ekvation 5. 

     
     

            
    

4.2.2  VAL AV TRANSPORTMETOD 

För att förenkla beräkningar och logistik så väljs att allt biobränslematerial ska transporteras 

med fartyg. Valet av fartyg påverkas mycket av närheten till vatten. Pannorna kommer att 

behöva väldigt stora volymer biobränsle vilket lämpar sig för fartygstransporter då de kan ta 

stora volymer åt gången. Till detta tillkommer även att en stor hamn kommer behöva byggas och 

bränslesilos som förvarar bränslet.  

4.2.3  BYGGNATION AV HAMN 

Storleken på hamn påverkas av antalet fartyg som behöver kunna anlända samtidigt. Det är 

viktigt att notera att transporten inte bara innefattar transport av biobränsle till kraftverket 

utan även av bortförsel av aska. Enligt Tabell 15 så är askhalten för skogsflis på 2,6 %. Logistiken 

blir därmed såsom i Figur 14 nedan.  

 

Figur 14. Logistik för anläggningen. 
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Genom att undersöka hur mycket ett stort lastfartyg rymmer kan det sedan uppskattas hur 

många fartyg per dag som kommer att behöva anlända. Antalet fartyg som behöver anlända med 

skogsflis per dag beräknas i Ekvation 7 nedan. 

           
       ⁄

       
     

Ungefärliga siffor på hur mycket ett fartyg rymmer och vad kostnaden per kubikmeter blir anges 

enligt Tabell 16 nedan. Då priset fluktuerar mycket inom transportmarknaden så kan inte ett 

långvarigt pris anges. 

Tabell 16. Lastutrymme på fartyg och kostnaden för transport av biobränsle (Carina Olofsson, 2012-04-13). 
Transportkostnaden gäller för fartyg inom Baltic. Kostnaden anges per m3. Priset från Euro till kr är omvandlat enligt 
dagens (2012-04-13) valutakurs. 

Lastutrymme för fartyg (m3) Kostnad per m3 (€) Kostnad per m3 (kr) 

5000 15 - 17 133,43 – 151,22 

10 000 – 15 000 12 - 14 106,74 – 124,53 

 

Då det är väldigt stora mängder skogsflis som ska transporteras och då större fartyg leder till 

lägre kostnader så önskas det största av de fartyg som anges. Enligt de data som anges i Tabell 

16 så motsvarar det ett lastutrymme på 15 000 m3 för transport. Dock ingår transporten i det 

pris som anges på skogsflis i Tabell 6 och Tabell 7 och den angivna transportkostnaden i Tabell 

16 bör därmed inte användas.  

Aska kommer antagligen inte att behöva transportas bort varje dag då det endast är en mindre 

procentandel av den totala volymen skogsflis som askan motsvarar. Hur många skepp per år 

som behövs för bortförsel av aska beräknas med Ekvation 8 nedan. 

           
          

       
     

4.2.4  BRÄNSLEFÖRVARING 

I avsnitt 3.4.4.2 där placering för anläggningen undersöks så bestäms även den area som en 

biobränslesilo kommer uppta. Hur många dagar som anläggningens silos kan förvara bränsle 

bör undersökas för att se om antalet silos är rimligt. Antalet dagar som anläggningens silos kan 

förvara bränsle beräknas med Ekvation 9 nedan. För att lösa Ekvation 9 så bör vissa data för en 

bränslesilo. Dessa anges i Tabell 14. 

  
        

        

        ⁄  
     

4.3 EKONOMISK KALKYL 

För att få en uppfattning om de ekonomiska aspekterna och konsekvenserna med att byta ut O1 

mot en ny biobränsleanläggning krävs det en omfattande ekonomisk undersökning. Bland annat 

måste hänsyn tas till den nya anläggningen investeringskostnader, återbetalningstid och 

lönsamhet. Här har elpriset och elcertifikaten en avgörande roll och bestämmer anläggningens 

inkomster. Dessutom kan det tänkas att elpriset påverkas av att O1 inte längre brukas.  

Det finns många olika sätt att uppskatta en anläggnings ekonomi. I det här projektet kommer en 

grundläggande kalkyl för investeringen i en ny biobränsleanläggning att utföras. Det kommer att 
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undersökas om investeringen skulle vara lönsam för olika scenarion och hur elpriset kan komma 

att ändras om en sådan anläggning skulle ersätta O1.  

Investeringen kommer bedömas med kapitalvärdesmetoden. Metoden jämför in- och 

utbetalningarna med avseende på deras nuvärde. Nuvärde är ett begrepp som används för att 

visa på att kapital förlorar värde med tiden på grund av ränta. Nuvärdet beräknas från början av 

det år som grundinvesteringen görs. För att beräkna kapitalvärdet (NV) behöver man flera olika 

indata såsom grundinvestering (G), utbetalningar (U), inbetalningar (I), ekonomisk livslängd (n), 

restvärde (R) och kalkylränta (r). Dessa faktorer kommer utredas inom den ekonomiska 

analysen. Om det är fler investeringar som jämförs så är det den investering som har störst 

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

investering är lönsam och ett negativ att den inte är det. Då de årliga inbetalningarna och 

utbetalningarna är lika stora så kan kapitalvärdet beräknas enligt Ekvation 10 nedan.  

             
         

 
                 

Enligt boken Företagsekonomi 100 så bedöms ofta kapitalvärdesmetoden som den bästa för att 

utvärdera en investering. Detta enligt en jämförelse mellan metoderna kapitalvärdesmetoden, 

payback-metoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden (Skärvad och Ohlsson, 2007). Att 

metoden tar hänsyn till investeringens alla ekonomiska konsekvenser tas som ett argument för 

att kapitalvärdesmetoden skulle vara den bästa.  

4.3.1  GRUNDINVESTERING 

Grundinvestering är de utbetalningar som görs i samband med investeringen. Värdet på 

grundinvesteringen kan ofta bedömas med hjälp av offerter. Det finns dock vissa 

konsekvensinvesteringar som lätt kan glömmas såsom transport till anläggningsplatsen, 

försäkringar och installationsåtgärder. I installationsåtgärder innefattas bland annat 

grundförstärkning och förändringar i transportsystem.  I fallet med en ny biobränsleanläggning 

kan det handla om att uppföra en större hamn för de stora mängderna biobränsle som måste 

transporteras dit och även att bredda och förstärka vägen till anläggningen. Till 

grundinvesteringen räknas endast sådana summor som utförs när investeringen görs. Inte 

summor som tillkommer vid senare tillfällen.  

Med hjälp av Foster Wheeler så har ett ungefärligt värde på grundinvesteringen uppskattats. Det 

finns en tumregel att den totala grundinvesteringen för en kraftanläggning kommer bli ungefär 

2,5 gånger investeringen för biobränslepannor. I den totala grundinvesteringen så ingår 

exempelvis markarbete och bränslebehandling. Då grundinvesteringen för de två 

biobränslepannorna kommer gå på 260 miljoner Euro så blir därmed den totala investeringen 

ungefär 650 miljoner Euro (Foster Wheeler, 2012-04-13). 650 miljoner Euro blir med dagens 

(2012-04-18) valutakurs ungefär 5,78 miljarder kr. 

4.3.2  INBETALNINGAR 

Inbetalningarna för kalkylen består av två huvudsakliga punkter: Inkomsten från försäljningen 

av el och inkomsten för elcertifikat. De totala inbetalningarna beräknas med Ekvation 11 nedan.  
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4.3.2.1 INBETALNINGAR FRÅN EL 

Prisutvecklingen på framtida elpris är svåra att förutse, det finns många faktorer som påverkar 

detta. Priset några få år framåt kan möjligen uppskattas, men att göra prognoser längre 

framöver är svårt. För att få en överblick av elprisets trend har Figur 15 över elprisets plottats, 

utifrån data insamlad från nordpol i 2.2.3 Elpris, Tabell 8. En trendlinje av linjär typ har införts i 

samma figur för att visualisera en tänkbar utveckling av elpriset.  

 

Figur 15. Elprisets utveckling i Sverige, enligt nordpols statistik. Källan till denna graf är Tabell 8. 

 

Att elpriset utvecklas linjärt framöver verkar inte särskilt sannolikt, men i brist på längre 

historik ansågs det vara den lämpligaste kurvanpassningen möjlig.  

Inbetalningarna från försäljning av el kan beräknas med Ekvation 12 nedan. 

                   

Denna formel kan användas för att beräkna elpriset varje år enligt exempelvis den linjära 

uppskattningen i Figur 15. För detta arbete kommer dock ett konstant elpris användas, då den 

linjära modellen inte anses tillräcklig.  

4.3.2.2 INBETALNINGAR FRÅN ELCERTIFIKAT 

Utvecklingen av priset på ett elcertifikat beror av utbud och efterfrågan men även av ett flertal 

andra faktorer som världsekonomi och framtidsförväntningar. Nedan följer Figur 16 som 

beskriver prisutvecklingen på elcertifikat från januari 2006 till och med mars 2012. Priset på 

elcertifikat har alltså under tidigare år motsvarat ungefär samma inkomst som trädbränslen 

kostar per producerad MWh.  

0

20

40

60

80

100

120

140

1990 2000 2010 2020 2030 2040

ö
re

 p
e
r 

k
W

h
 

årtal 

Elpris, medel i Sverige (öre/kWh) 

Elpris, medel i Sverige
(öre/kWh)

Linjär (Elpris, medel i Sverige
(öre/kWh))



-53- 
 

 

Figur 16. Marknadspris på ett elcertifikat under perioden januari 2006 t.o.m. mars 2012 (Svensk Kraftmäkling, 
2012). 

 

Inkomsten av elcertifikaten beror direkt av priset på dessa och hur mycket el som levererats 

under samma period. Då priset på elcertifikat bestäms av marknaden krävs någon slags modell 

för att beskriva den framtida prisutvecklingen.  

För det här projektet används en mycket förenklad modell av två variabler för att bestämma 

denna prisutveckling, tillgång och efterfrågan. En ansats görs på ett linjärt samband mellan pris 

ielcert, och kvoten av efterfrågan e dividerat med tillgång t. Detta beräknas i Ekvation 13 nedan. 

          
 

 
     

Efterfrågan på elcertifikat e ansätts som kvotplikten och känd för hela perioden. Tillgången på 

elcertifikat t är känd för åren 2004-2010 och baseras på siffror från energimyndighetens 

rapportering av antal utfärdade elcertifikat, detta visualiseras i Figur 17 (energimyndigheten, 

2011b).  
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Figur 17. Antal utfärdade elcertfikat från 2004 till 2010 (energimyndigheten, 2011b). Maj år 2003 infördes 
elcertifikatsystemet och detta års värde kan därför ej jämföras med övriga. 

 

För att kunna beräkna elcertifikatens kostnad över helt perioden behövs då en uppskattning av 

tillgången på elcertifikat även efter år 2010 och detta görs med en linjäranpassning för givna 

data och även denna kan ses i Figur 17. Tillgång och efterfrågan är nu alltså känd för hela 

perioden, år 2004-2035.  

För att kunna fastställa konstanten C används randvärden för priserna på ett elcertifikat under 

perioden 2006 till år 2012 och för varje år kan då en konstant C bestämmas för varje enskilt år. 

Ett medelvärde för alla dessa konstanter C bestäms och används för att modellera de framtida 

elcertifikatpriserna.  

Inkomsten av elcertifikat beror alltså på elcertifikatpriset ielcert, och antal elcertifikat. Man blir 

tilldelad ett elcertifikat för varje levererad MWh el och inkomsten kan således beräknas som 

produkten av levererad el i MWh och ielcert, för året i fråga, fram till och med år 2035. 

Inbetalningarna från elcertifikat kan därmed beräknas med Ekvation 14 nedan. 

                           

4.3.3  UTBETALNINGAR 

Den planerade biobränsleanläggningen kommer att påverkas av flera slags utbetalningar såsom 

kostnad för biobränslet (Kår,bio), lön (Kpers) och annuitet (A). Utbetalningar beräknas med 

Ekvation 15 nedan: 

                       

4.3.3.1 ÅRSKOSTNAD FÖR BIOBRÄNSLET 

Priset på skogsflis kan fås från Tabell 7 i litteraturstudien. Dessa värden är genomsnittliga från 

2011 enligt Energimyndighetens prislista från 2012. Elproduktionen för ett år beräknas med 

Ekvation 5. Kraftverkets totala verkningsgrad är en viktig faktor för hur stor årskostnaden blir 

för biobränslet. Detta leder till Ekvation 16 som beräknar kostnaden för biobränslet per år: 
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4.3.3.2 PERSONALKOSTNAD 

I utbetalningstermen lön innefattas lön till alla de som arbetar med det planerade 

biobränslekraftverket.  

I världen finns ett antal biobränslepannor av olika storlek. För att utreda personalkostnader så 

har några av de största biobränsleeldade kraftvärmeverken i världen studerats (se Bilaga C). 

Några av de största är: Alholmen kraft (Finnland, 265 MWel), Jyväskylän (Finnland, 215 MWel), 

Rodenhuize (Belgien, 180 MWel), Kaukaan Voima (Finnland, 125 MWel), Hodonin (Tjeckien, 105 

MWel), Rumford Cogen (USA, 102 MWel) och Igelsta (Sverige, 85 MWel). 

Några av de senaste årsredovisningar från företagen som äger kraftvärmeverken har studerats. I 

vissa fall har det visat sig vara svårt att hitta relevanta data då exempelvis Kaukaan Voima ägs av 

två olika företag som sysslar med flera sorts kraftkällor. Deras årsredovisningar berättar då 

snarare vad ett finskt energibolag har för personalkostnader än vad ett stort kraftvärmeverk 

har. Även Rodenhuize i Belgien och Rumford Cogen i USA är ägt av flera olika företag. Dessutom 

eldades Rumford Cogen även med kol, vilket gör att det blir tveksamt att räkna denna som ett 

biobränslekraftverk. 

De tre företag som ansågs lämpliga att jämföra personalkostnader emellan blev således 

Söderenergi som äger Igelsta kraftvärmeverk, Alholmens kraft och Jyväskylen Energia Oy. 

Genom att göra en graf där personalkostnaden beror av producerade GWh och sedan dra en 

trendlinje så får man en graf som sedan kan förutse en ungefärlig kostnad för den nya 

anläggningen. Detta illustreras i Figur 18 nedan. 

 

 

Figur 18. En trendlinje för hur personalkostnaden beror av producerad GWh för de tre företagen Söderenergi AB, 
Alholmens kraft och Jyväskylän Energia Oy. Uppgifterna är hämtade från deras årsredovisningar där deras totala 

personalavgifter har vägts mot deras producerade energi. De tre årsredovisningarna är Oy Alholmens kraft AB 
Balansbok 1.1-31.12 2010, Årsredovisning 2010 Söderenergi och (översatt till svenska) Jyväskylän Energiproduktion 

AB Bokslut 2010. 

Trendlinjens ekvation ges även av grafen. Den ges i Ekvation 17 nedan: 
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Även residualen till trendlinjen är angiven till 0,996. Avvikelsen är liten och således stämmer 

trendlinjen bra med de angivna punkterna. Grafen stämmer inte helt överens med verkligheten 

då exempelvis personalkostnaderna skulle bli negativa vid produktion under 1,3 TWh. Dock är 

denna graf baserad på personalkostnader för väldigt stora kraftvärmeverk och den har heller 

inte så många angivna punkter som trendlinjen baseras på. Dock antas trendlinjen ha så stor 

tillförlitlighet att den kan förutsäga en ungefärlig personalkostnad för den nya anläggningen. 

Vårt teoretiska kraftverk kommer att bestå av två biobränslepannor på vardera 250 MWel. Då 

det finns driftstop för pannor beroende på reparation så kommer dessa inte att stå på 365 dagar 

om året. I avsnitt 4.2.1 bestäms antalet driftdagar per år till 328 dagar. 

4.3.3.3 AMORTERING 

Amortering står för avbetalning av skuld. Vid uppstarten av anläggningen så kommer det bli en 

stor grundinvestering på grund av inköp av bland annat biobränslepannor och en ny turbin. Det 

blir en stor summa och det är därför lämpligt att betala av denna under en längre tid enligt en 

avbetalningsplan. För att få en förenkling vid beräkning av nuvärdesmetoden så vore det 

lämpligt att ta ett annuitetslån. Annuitetslån innebär att återbetalningen delas upp så att det blir 

lika stor summa som avbetalas av vid varje tidpunkt. Återbetalningen består då av både 

amortering och ränta. Räntekostnaden minskar överhand medan amorteringsdelen ökar. Detta 

illustreras i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19. Graf som visar hur annuitetslån fungerar över en längre period. 

 

Hur stor annuiteten blir vid varje utbetalningstillfälle kan beräknas med Ekvation 18 nedan: 
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4.3.4  EKONOMISK LIVSLÄNGD 

Det är skillnad på teknisk livslängd och ekonomisk livslängd. Den tekniska livslängden är den tid 

som det tar innan en investering är helt obrukbar. Den ekonomiska livslängden är den tid som 

det fortfarande är ekonomiskt meningsfullt att använda sig av investeringen. Värdet på dessa två 

termer skiljer och ofta är den ekonomiska livslängden kortare. Detta beror på faktorer såsom 

dyra underhållskostnader för en gammal maskin, teknisk utveckling leder till effektivare 

maskiner som blir mer lönsamma och att maskinen tillverkar omoderna produkter. 

Foster Wheelers anläggningar brukar ha en ekonomisk livslängd på 20-30 år. Därför vore 25 år 

ett bra närmevärde på en ekonomisk livslängd. Enligt Söderenergis årsredovisning från 2010 så 

anges ekonomiska livslängder på olika tillgångar. Värmeproduktionsanläggningar anges där ha 

en ekonomisk livslängd på 15-30 år (Årsredovisning 2010, Söderenergi). Även dessa värden 

ligger liknande intervall som det Foster Wheeler angav. En ekonomisk livslängd på 25 år 

används i beräkningarna. 

4.3.5  RESTVÄRDE 

När den ekonomiska livslängden har tagit slut för en anläggning så finns det ibland ett visst 

värde kvar i denna. Restvärdet kan vara både positivt och negativt. Om en anläggnings fysiska 

livslängd ännu inte tagit slut eller om anläggningen har ett skrotvärde så kan det leda till ett 

positivt restvärde. Ett negativt restvärde kan bero på att det kostar pengar att riva anläggningen. 

Det är i allmänhet svårt att uppskatta ett restvärde. Foster Wheeler bygger främst anläggningar 

snarare än river dem och kan därför inte uppskatta restvärde. För att inte oexakta data på 

restvärde ska påverka den ekonomiska kalkylen så försummas detta värde. 

4.3.6  KALKYLRÄNTA 

Kalkylränta är det krav som företaget ställer på förräntning. Den används för att jämföra olika 

in-och utbetalningar som beror på en investering. Det finns ingen enkel metod för att bestämma 

kalkylräntan utan man måste ta hänsyn till flera faktorer såsom den ränta som företaget lånar 

kapital till, förräntningen på företagets möjligheter att placera kapital och risken som 

investeringen medför. I en nominell kalkyl beror räntan på inflation, realränta (ränta utöver 

inflationen) och risk.  

Allmänt sett kan man utgå från en nominell ränta och sedan addera risken. Den nominella 

räntan är den som ränta som vi har i samhället. Man brukar oftast använda sig av räntan på 

statsobligationer med samma löptid som den önskade investeringen. Till investeringen 

uppskattar man sedan en risk som adderas till den nominella räntan. Då risken kan vara svår att 

uppskatta så är det bra att beräkna ett närmevärde genom att kontakta företag med liknande 

investeringar inom samma bransch. (Håkan Kullvén, 2012-03-23) 

Foster Wheeler flera gånger har använt sig av en kalkylränta på 6 %. Detta är ett värde som 

grundas på flera olika kunder som företaget har haft och detta verkar därmed vara en tillförlitlig 

och rimlig ränta.  

4.3.7  BERÄKNINGAR AV ELPRIS 

Här kommer ett par olika tänkbara scenarion undersökas. Därefter kommer dessa resultat 

utvärderas för att ge en uppfattning om det skulle vara ekonomiskt hållbart med denna 

biobränslesatsning.  
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4.3.7.1 SCENARIO 1: KAPITALVÄRDE 

Först beräknas kapitalvärdet av investeringen för att undersöka lönsamheten. I detta scenario 

förenklas verkligheten genom att dagens priser på el, investeringar, bränsle och drift av 

anläggningen används. El- och bränslepris är konstanta i tiden, medan elcertifikatens pris 

beräknas med ekvation 14. Utifrån dessa förutsättningar beräknas kapitalvärdet för 

anläggningen med ekvation 10. De ingående variablerna varieras enligt en känslighetsanalys och 

resultaten utvärderas.  

4.3.7.2 SCENARIO 2: LÄGSTA ELPRIS 

I det andra scenariot så ska det undersökas vilket som är det lägsta elpris som kan sättas för att 

få biobränsleanläggningen att gå runt. Inkomsten till anläggningen kommer från försäljningen av 

el och från elcertifikat och därför bör termen Iel, som står för inbetalningarna från el, brytas ut 

från nuvärdesmetoden. Genom att sedan dividera inkomsten från elförsäljningen med 

elproduktionen så kan ett lägsta elpris beräknas. Detta leder till Ekvation 19 nedan: 

     [
                  

         
          ]      ⁄        

För att hamna i scenariot att anläggningen precis kommer att gå runt ekonomisk så betyder det 

att kapitalvärdet kommer hamna på noll. Alltså att investering varken är lönsam eller 

förlustgivande.  
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4.4 KOLDIOXIDUTSLÄPP PÅ GRUND AV TRANSPORTER 

Eftersom allt bränsle för anläggningen är förnybart kommer inte någon analys av detta utsläpp 

att utvärderas Istället fokuseras på utsläppen från fossila bränslen och för en ett 

biobränslekraftverk är de mest påtagliga utsläppen de från transporter. Den allra största 

andelen transporter till anläggningen är de för bränsle. Sett till att askhalten för skogsflis är 

ungefär 2,6 procent utgör askbortförsel en försvinnande liten del. Övriga transporter av 

exempelvis ämnen som tillsätts vid förbränning, reservdelar mm är även de försvinnande små i 

jämförelse med de enorma mängder bränsle som används. En modell ställs upp för att uppskatta 

koldioxidutsläppen och denna begränsas till utsläpp från bränsletransporter. 

4.4.1  MODELL FÖR BRÄNSLETRANSPORTER 

Transporterna av bränsle skall ske främst genom transport med fartyg. Lastfartygen som 

används uppskattas rymma ungefär 10 000 till 15 000 kubikmeter bränsle per skepp och 

kommer anlända och avlasta bränslet vid kraftverkets hamn. Härifrån kommer en kort sträcka 

lastbilstransport behövas mellan hamn och bränslets lagringssilos. Bränslet härrör till stor del 

från Sverige, men även en betydande del från länder kring östersjön. Från bränslets 

ursprungland uppskattas det ske lastbilstransporter till lämplig hamn. Denna logistikkedja 

åskådliggörs i Figur 20. 

 

 

Figur 20. Bränsletransporternas logistikkedja. Här uppskattas fartygstransporten utgöra den absolut längsta 
transportsträckan och lastbilstransporten vid anläggningen en mycket kort sträcka.  

 

Utsläppen för dessa transportsträckor har beräknats med hjälp av ett livscykelanalysprogram 

(LCA) vid namn CES EduPack 2011. Detta program kan bland annat beräkna energiåtgång och 

koldioxidutsläpp för produkters hela livscykel, från komponenters produktion till dess livsslut. 

Programmet har en mycket omfattande databas med olika material.  

Utsläppen för bränsletransporterna har modellerats i LCA-programmet som transporter av 

skogsflis i tre steg. Lastbilstransporter från ursprungsland till hamn; fartygstransporter mellan 

ursprungslandets hamn längs kusten och slutligen transporten mellan anläggningens hamn och 

dess bränslesilos. För dessa tre huvudsakliga transportstegen har transporttyp och 

transportsträcka för skogsflisen uppskattats och sammanfattats i Tabell 17. 

lastbilstransport 

hamn 

Anläggningen 

lastbilstransport 

hamn 

Ursprungsland 

fartygstransport 
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Tabell 17. Indata för modellens logistikkedja. Sträckorna uppskattades utifrån kartstudier. 

Transportsteg Transporttyp Sträcka 

Urspungsland till hamn 32 tons lastbilsstransport 100 km 

Hamn till hamn 15 000 m3 fartygstransport 500 km 

Hamn till anläggningen 32 tons lastbilsstransport 1 km 

 

Transportsträckorna som används fastställdes genom att mäta upp avstånden på en karta. Det 

bör beaktas att dessa sträckor inte är bestämda utifrån en djupgående undersökning, utan 

fastställda genom en av projektgruppen rimlig uppskattning. Nedan i Figur 21 är 

Ursprungslandets lastbilstransport och fartygstransporten utmärkt som radien på två cirklar.  

 

Figur 21. Transportsträckorna för fartyg och fartyg+lastbilstransport utmärkta som tjocka cirklar, 500 resp. 600 km. 
Den lilla svagt markerade cirkeln markerar 200 km endast för att förtydliga avståndsperspektivet. Karta från Google 
Maps. 

 

I Figur 21 kan man verifiera att detta avstånd täcker större delen av östersjön. Hänsyn bör tas 

till att dessa cirklar symboliserar ett medelavstånd fågelvägen för transporterna.  
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För att bestämma hur mycket koldioxidutsläpp som detta leder till per år används resultatet av 

hur mycket bränsle som används per år. Bränslemängdens massa bestäms med Ekvation 20 och 

används som indata i LCA-programmet. Här är Vtot den totala volymen och mtot den totala 

massan bränsle som används under ett helt år, bränslets bulkdensitet är ρbulk. 

                       

När mtot bestämts används denna och indatan i Tabell 17 i LCA-programmet och den totala 

mängden utsläppt koldioxid för ett år mco2,tot erhålls. Med mco2,tot och mängden elektrisk energi 

som anläggningen producerar under ett år Eprod kan koldioxidutsläpp per producerad energi 

bestämmas. Koldioxidutsläppen per producerad energi mCO2,E bestäms med Ekvation 21, där Eprod 

är producerad elektrisk energi för ett helt år. 

       
        

     
      

Koldioxidutsläpp per producerad energi är ett lämpligt mått för att jämföra koldioxidutsläpp 

från olika stora anläggningar och av olika typ.  

4.5 KÄNSLIGHETSANALYS 

Metoden leder till resultat på beräkningarna. Resultatet kan dock variera mycket boroende på 

osäkerhet parametrarna. Till flera av de angivna parametrarna anges inte exakta värden utan 

istället rimliga intervaller. Därför behövs en känslighetsanalys för att uppskatta hur resultatet 

kan variera. 

De parametrarna som väljs att variera är värmevärde, bulkdensiteten, ekonomisk livslängd och 

bränslepris för skogsflis. Värmevärdet och bulkdensiteten varierar det antal fartyg som behöver 

anlända per dag och hur länge anläggningens silos kan förvara bränsle. Livslängden och 

bränslepriset varierar kapitalvärdet för anläggningen och det lägsta elpriset som kan sättas för 

att anläggningen ska gå runt. För att få en enkel översikt på vilka parametrar som varierar för 

varje resultat så presenteras detta i Tabell 18 nedan. 

Tabell 18. Tabell för att översiktligt se vilka parametrar som varieras i de olika scenarierna. 

 Antal fartyg Lagring Scenario 1: 

Kapitalvärde 

Scenario 2: 

Lägsta elpriset 

Värmevärde X X   

Bulkdensitet X X   

Ekonomisk livslängd   X X 

Biobränslepris   X X 

 

Det som är mest intressant att undersöka med känslighetsanalysen är de lägsta och högsta 

värden som resultaten kan variera mellan. Värmevärdet och bulkdensiteten varieras enligt 

Tabell 15. Den ekonomiska livslängden anges i ett intervall i avsnitt 4.3.4. Priset på skogsflis 

kommer sannolikt öka snarare än minska. Genom att öka priset med 25 % och jämföra detta 

med dagens pris på skogsflis så kan känsligheten undersökas. 
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel presenteras samtliga resultat och hur dessa varierat enligt känslighetsanalysen. 

Resultaten kommenteras allt eftersom de presenteras och slutligen jämförs de mer fritt i en mer 

reflekterande och jämförande diskussion.  

5.1 VERKNINGSGRAD 

Resultaten för total verkningsgrad och elproduktion redovisas i Tabell 19 nedan. Denna 

verkningsgrad inkluderar pannverkningsgraden, ångcykelns verkningsgrad, alla förluster för 

anläggningens elförbrukning och transformation till elnätet. 

Tabell 19. Tabell som visar resultaten för total verkningsgrad och elproduktion. Beräkningar är utförda med Matlab 
7.12.0. Värden anges med tre siffrors noggrannhet. 

Total verkningsgrad 40,7 % 

Elproduktion 3,94 TWh 

 

Ett förväntat värde på total verkningsgrad gavs av Claes Moqvist i avsnitt 4.1 till 35 % för 

mindre anläggningar och 40 % för större anläggningar. Det beräknade värdet på den totala 

verkningsgraden redovisas i Tabell 19 och beräknades till 40,7 %. Resultatet hamnade därmed 

över förväntan, vilket är väldigt positivt för senare delar i projektet. Att det blev så beror 

troligen på att anläggningen är väldigt stor och att verkningsgraden ökar med storlek på 

anläggning. 

Enligt våra beräkningar kommer anläggningen att producera mer el än reaktorn O1 gör idag. 

Detta syns om man jämför resultatet i Tabell 19 med O1:s produktion i Tabell 11. Detta beror på 

att projektet inriktades på att ersätta den elektriska effekt som O1 motsvarar, snarare än 

produktionen. I kapitel 2.3 konstateras att reaktorernas fulla kapacitet inte har kunnat nyttjas på 

grund av underhållsarbete och moderniseringar. Så mycket som 40-50 % av kapaciteten har gått 

förlorad. Att det blir skillnad mellan elproduktionerna beror därmed på att O1 har fler driftstopp 

än vad den nya anläggningen förväntas ha. 

5.2 VOLYM 

Den totala volymen beror av anläggningens elproduktion och verkningsgrad, men även av 

värmevärdet och bulkdensiteten. De två senare variablerna anges i intervaller, i Tabell 15, och 

resultatet för den totala volymen bör därmed känslighetsanalyseras. Resultaten för de olika 

utfallen redovisas i Tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Olika värden på den totala volymen med varierande data på värmevärde och bulkdensitet från Tabell 15. 
Värden är beräknade med Matlab 7.12.0. Värden anges med tre siffrors noggrannhet. 

Volym Effektivt värmevärde för fuktig 

skogsflis (2,147 × 10-3 MWh/kg) 

Effektivt värmevärde för torr 

skogsflis (5,314 × 10-3  MWh/kg) 

Bulkdensitet 200 kr/m3 22,5 × 10-6 m3 9,11 × 10-6 m3 

Bulkdensitet 350 kr/m3 12,9 × 10-6 m3 5,20 × 10-6 m3 

 

Den totala volymen som anläggningen behöver per år kan variera väldigt mycket beroende på 

vilka indata man använder sig av. I Tabell 20, där volymen beräknas beroende på olika indata, 
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visas att den totala volymen är fyra gånger större mellan det största och minsta värdet på volym. 

Ett medelvärde för den totala volymen framtas genom att använda sig av ett medelvärde av 

bulkdensiteter och medelvärde på värmevärdena. Detta medelvärde redovisas i Tabell 21 nedan. 

Medelvärdet av volymen kommer framöver vara det värde som används i beräkningarna. 

Tabell 21. Medelvärde på den totala volymen. Medelvärde på bulkdensitet och värmevärde har använts. Värdet är 
beräknat med Matlab 7.12.0. Värdet anges med tre siffrors noggrannhet. 

Medelvärde på totala volymen 9,43 106 m3 

 

5.3 TRANSPORT OCH LAGRING 

För att uppskatta storlek på hamn utreds hur många fartyg som anländer till hamnen varje dag 

och hur många fartyg per år som avgår med aska. Fartygen som används i beräkningarna är 

fartyg med ett lagringsutrymme om 15 000 m3. Detta redovisas i Tabell 22 nedan. Det kan även 

vara nödvändigt att veta om lagringsutrymmet i anläggningens bränslesilos är rimligt. Detta kan 

undersökas genom att beräkna hur många dagar som anläggningen kan förvara det bränsle som 

ankommer. Även resultatet på detta redovisas i Tabell 22 nedan. 

Tabell 22. Antalet fartyg som ankommer med skogsflis per dag och antalet fartyg som avgår med aska per år. Det 
antal dagar som anläggningen har bränslebuffert för. Värden beräknade med Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre 
siffrors noggrannhet. 

Antal fartyg som anländer med skogsflis per dag 1,72 fartyg 

Antal fartyg som avgår med aska per år 16,4 fartyg 

Antal dagar som anläggningen har bränslebuffert för 9,83 dagar 

 

5.3.1  KÄNSLIGHETSANALYS AV TRANSPORT OCH LAGRING 

I Tabell 18 visas de två parametrar som ska varieras för känslighetsanalysen på logistiken. Dessa 

är värmevärde och bulkdensitet. Värmevärdet och bulkdensiteten kommer variera antalet fartyg 

som anländer per dag och lagringstiden. Resultatet på detta visas i Tabell 23 och Tabell 24 

nedan. 

Tabell 23. Variationen i antalet fartyg som anländer per dag. Variationen sker enligt känslighetsanalysen. 
Bulkdensiteten och värmevärdet för skogsflis varieras enligt de intervaller som anges i Tabell 15. För beräkningar 
används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Antalet fartyg per 

dag 

Lågt värmevärde 

(2,147 × 10-3 MWh/kg) 

Högt värmevärde 

(5,314× 10-3 MWh/kg) 

Låg bulkdensitet (200 kg/m3) 4,12 dagar 1,66 fartyg 

Hög bulkdensitet (350 kg/m3) 2,35 fartyg 0,951 fartyg 
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Tabell 24. Variationen i lagringstid. Variationen sker enligt känslighetsanalysen. Bulkdensiteten och värmevärdet för 
skogsflis varieras enligt de intervaller som anges i Tabell 15. För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges 
med tre siffrors noggrannhet. 

Lagringstid Lågt värmevärde 

(2,147 × 10-3 MWh/kg) 

Högt värmevärde 

(5,314× 10-3 MWh/kg) 

Låg bulkdensitet (200 kg/m3) 4,11 dagar 10,2 dagar 

Hög bulkdensitet (350 kg/m3) 7,20 dagar 17,8 dagar 

 

På grund av stora volymskillnader så blir det svårt att uppskatta storlek på hamn och hur många 

dagar anläggningen kan lagra bränsle. Antalet ankommande fartyg till hamnen per dag varierar 

stort mellan knappt ett fartyg till drygt fyra, enligt Tabell 23 i känslighetsanalysen. De fartyg som 

avgår med aska är enligt ett medelvärde angivet till 16 fartyg per år, enligt Tabell 22. Detta 

motsvarar ungefär 0,04 fartyg per dag. Storleken på hamn beror därmed i större grad på de 

ankommande fartygen än de avgående. Dock så gör den stora variationen i ankommande fartyg 

att det blir svårt att dimensionera hamnen. För att kunna uppskatta en storlek på hamn så skulle 

noggrannare indata behövas för värmevärde och bulkdensitet. Dock så är båda extremvärdena 

från känslighetsanalysen rimliga värden för en hamn. Både antal om ett eller fyra fartyg per dag 

är rimligt att kunna bygga en hamn för.  

5.4 EKONOMISK KALKYL 

I den ekonomiska kalkylen så ingår ett antal variabler. Till en vissa av dessa variabler anges 

värden i metoden, medan andra beräknas med ekvationer därifrån. För Scenario 1 och Scenario 

2 används data från dagsläget, år 2012. En sammanfattning av variabler från den ekonomiska 

kalkylen med värden från dagsläget anges i Tabell 25 nedan. Variablerna i tabellen redovisas 

enligt den ordning de presenterats i metoden. Varje variabel analyseras och diskuteras i varsitt 

stycke nedanför tabellen. 

Tabell 25. Sammanfattning av variabler som behövs till den ekonomiska kalkylen med utgångspunkt från år 2012. 
Vissa data är angivna från metoden, medan andra beräknas. För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena 
anges med tre siffrors noggrannhet. * Beräknade variabler. 

Grundinvestering 5,78 miljarder kr 

Elpris 48,0 öre/kWh 

Elcertifikat 794 miljoner kr 

Årskostnad för skogsflis * 1, 94 kr miljarder kr 

Personalkostnad * 12,0 miljoner kr 

Annuitet * 452 miljoner kr 

Ekonomisk livslängd 25 år 

Restvärde  0 kr 

Kalkylränta 6 % 

 

Om arbetet hade pågått under en längre tid så hade ett noggrannare värde på 

grundinvesteringen kunnat anges. Grundinvesteringen är nu främst beräknad enligt en enkel 

tumregel där den totala summan uppskattas genom att inköpspriset för biobränslepannan 
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multipliceras med 2,5. För en mer exakt grundinvestering hade det krävts underlag för kostnad 

av markarbete, bränsleförvaring, hamn och montering. Analysen av transport och lagring hade 

därmed kunnat involveras i grundinvesteringskostnaden. 

Elpriset är en faktor som har en avgörande betydelse för anläggningens lönsamhet. Elpriset som 

presenteras ovan används för Scenario 1 och det är genomsnittet för år 2011. Utifrån elprisets 

uppåtgående trend är troligen dagens elpris på 48 öre/kWh en grov underskattning sett till en 

längre period framåt. Dock kunde ingen säker uppskattning av det framtida elpriset fastställas. 

Inte minst på grund av att elprisets utveckling endast kunde följas bak till år 2000 (2.2.3 Elpris, 

Tabell 8). Den linjära uppskattningen som gjordes i Figur 15, kapitel 4.3.2.1, ansågs ej vara 

tillförlitlig nog. Istället förenklades analysen till ett konstant elpris, som enklare kan ändras och 

relateras till verkligheten. 

Den absolut största inkomstkällan är såld el medan elcertifikaten utgör en mindre del av 

inkomsten. Priset på elcertifikat bestäms enligt Ekvation 13 och en utförligare presentation av 

denna enkla modells utseende finns bifogad i Bilaga D. Prisutveckligen som visualiseras där 

ansågs tillförlitlig nog att använda i modellen.  

I årskostnaden för skogsflis ingår transportkostnad. Om transportkostnaden istället skulle varit 

en egen del av utbetalningarna så hade denna med stor sannolikhet varit volymsberoende. Då 

volymen varierar mycket enligt Tabell 20 så hade detta lett till stor osäkerhet i den ekonomiska 

kalkylen. 

Beräkningen för att ta fram en personalkostnad kan inte påstås vara en helt säker metod. Den 

grundar sig på en trendlinje och en jämförelse mellan endast tre anläggningar. Anläggningarna 

som jämförts är inte heller helt lika den nya anläggningen i produktionsavseende. Alla dessa 

anläggningar tar fram flera slags energislag, såsom fjärrvärme och processånga, medan den nya 

anläggningen endast framställer el (Se Bilaga C). Dock så är personalkostnader den lägsta 

utgiften enligt Tabell 25 och därmed påverkar det inte den ekonomiska analysen i större grad. 

Årskostnaden för skogsflis är den absolut största utgiften för anläggningen och denna kommer 

därmed att känslighetsanalyseras. Framförallt personalkostnaden, men även annuiteten är 

mindre utgifter i jämförelse med årskostnaden för skogsflis och är därmed inte lika viktiga att 

känslighetsanalysera. 

Den ekonomiska livslängden anges i ett intervall enligt avsnitt 4.3.4 och leder till osäkerhet i 

kalkylen. Därmed kommer både kapitalvärdet och det lägsta elpriset att känslighetsanalyseras 

för att inte felaktiga slutsatser ska dras. 

Att restvärdet för den gamla anläggningen sätts till noll är en osäkerhet i den ekonomiska 

analysen. Dock så är restvärdet något som är väldigt svårt att uppskatta, vilket även konstateras 

i avsnitt 4.3.5. Det är dock något som skulle kunna studeras vidare i ett utökat projekt.  

Kalkylräntan på 6 % som uppgavs att Foster Wheeler kan ändå anses som ett relativt säkert 

värde då det grundar sig på flera olika kunder som de haft. 

5.4.1  SCENARIO 1: KAPITALVÄRDE 

I det första scenariot undersöks det kapitalvärde som anläggningen skulle resultera i om denna 

uppfördes i år, det vill säga år 2012. För att undersöka kapitalvärdet behöver först 

inbetalningarna och utbetalningarna beräknas. Inbetalningarna beräknas med Ekvation 11 och 

utbetalningarna med Ekvation 15. Både inbetalningar och utbetalningar redovisas i Tabell 26 

nedan. Kapitalvärdet beräknas med Ekvation 10 från metoden. Även detta redovisas i Tabell 26 

nedan.  
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Tabell 26. Inbetalningar, utbetalningar och kapitalvärde för anläggningen utifrån dagens priser år 2012. Alla indata 
tas från Tabell 25. De olika delutbetalningarna personalkostnad, bränslekostnad och annuitet anges i Tabell 25. För 
beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Inbetalningar 

             Varav inbetalningar el 

             Varav inbetalningar elcertifikat 

2,68 miljarder kr 

1,89 miljarder kr 

0,794 miljarder kr 

Utbetalningar 2,51 miljarder kr 

Kapitalvärde för anläggningen -3,53 miljarder kr 

 

Inbetalningarna överstiger utbetalningarna med 170 miljoner kr. Skillnaden mellan 

inbetalningarna och utbetalningarna är väldigt liten om man jämför dessa med de stora summor 

som detta projekt hanterar. Den knappa marginalen räcker inte för att återbetala anläggningen. 

Om utbetalningarna skulle öka något år, exempelvis på grund av omfattande underhåll, eller om 

inbetalningarna skulle minska, kanske på grund av oplanerat driftsstopp skulle detta kunna leda 

till att utbetalningarna översteg inbetalningarna.  

Genom enkel analys kan investeringen inte anses lönsam då kapitalvärdet är negativt. Då 

grundinvesteringen inte jämförs med andra investeringar så är det svårt att jämföra hur pass 

bra denna investering är i förhållande till andra anläggningar. 

5.4.1.1 KÄNSLIGHETSANALYS AV KAPITALVÄRDE 

Variation i ekonomisk livslängd och pris på skogsflis kommer variera kapitalvärdet för 

anläggningen. Parametrarna varieras enligt känslighetsanalysen i metoden. Resultatet på detta 

redovisas i Tabell 27. 

Tabell 27. Ekonomisk livslängd och priset på skogsflis varieras för att undersöka kapitalvärdet. Intervaller för den 
ekonomiska livslängden anges i avsnitt 4.3.4. Priset på skogsflis ökas med 25 % för att undersöka förändringen i pris. 
För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Kapitalvärde Lågt pris på skogsflis   

(200 kr/MWh) 

Högt pris på skogsflis 

(250 kr/MWh) 

Låg ekonomisk livslängd (20 år) -4,35 miljarder kr -9,91 miljader kr 

Ekonomisk medellivslängd (25 år) -3,53 miljarder kr -9,72 miljarder kr 

Hög ekonomisk livslängd (30 år) -2,91 miljoner kr -9,58 miljarder kr 

 

Alla dessa sex kapitalvärden blir negativa i Tabell 27. Det måste därmed utredas vad som kan 

göras för att påverka anläggningen att få ett positivt kapitalvärde.  

Då priset på skogsflis verkar vara mer avgörande än den ekonomiska livslängden, enligt Tabell 

27, så undersöks hur högt priset på skogsflis kan sättas så att kapitalvärdet ska bli positivt. Detta 

pris på skogsflis beräknas för tre fall av livslängder och redovisas i Tabell 28 nedan.  
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Tabell 28. Gränsen för att få ett positivt kapitalvärde undersöks i jämförelse till en låg och en hög ekonomisk livslängd. 
Elpriset sätts till årets genomsnittliga elpris, 2012. För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre 
siffrors noggrannhet. 

Positivt kapitalvärde Pris på 

skogsflis 

Låg ekonomisk livslängd (20 år) 160 kr/MWh 

Ekonomisk medellivslängd (25 år) 171 kr/MWh 

Hög ekonomisk livslängd (30 år) 178 kr/MWh 

 

Genom att studera Tabell 28 så ser man att det skulle behövas ett betydligt lägre pris på 

skogsflis än vad som anges i Tabell 7. Priset som anges nu matchar bättre med exempelvis torv, 

returträ eller biprodukter från industrin. Torv är dock redan uteslutet på grund av att det inte 

kan anses helt förnybart. Tillgången på returträ är inte tillräckligt stor för att kunna försörja 

anläggningen. Dessutom innehåller returträ många farliga kemikalier som kräver ordentligare 

rökgasrening och deponi av askan. Troligen skulle anläggningen inte kunna upprätthålla samma 

höga ångdata med returträ som bränsle och därmed få en lägre total verkningsgrad. Biprodukter 

från industrin är därmed det mest lämpliga av de nämnda alternativen. I Tabell 5 benämns 

biprodukter från industrin som spån och bark och det finns god tillgång på dessa. I det slutgiltiga 

valet av biobränsle, kapitel 3.2.9, så diskuteras biprodukter från industrin som ett lämpligt 

alternativ. Under lång tid ansågs både skogsflis och biprodukter från industrin som lämpliga val, 

men som begränsning av projektet valdes endast en av dessa. Vissa material är även svårare att 

förbränna och sågspån kan endast eldas med upp till 30 % i bränslemixen för att bibehålla en 

bra förbränning (Bilaga B). 

I allmänhet kan det konstateras att det vore lämpligt att ha en så lång livslängd som möjligt på 

anläggningen. En livslängd på 25 år borde ses som ett minimum.  

5.4.2  SCENARIO 2: LÄGSTA ELPRIS 

Enligt det andra scenariot undersöks vilket som är det lägsta elpris som kan sättas för att 

anläggningen ska löna sig ekonomiskt. Kapitalvärdet sätts därmed till 0 och inbetalningarna från 

försäljning av el bryts ut. Det lägsta elpriset beräknas med Ekvation 19 från metoden och 

redovisas i Tabell 29 nedan.  

Tabell 29. Det lägsta elpris som kan sättas för att anläggningen ska gå runt ekonomiskt. Indata tas från Tabell 25, 
förutom elpris. För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Lägsta elpris 55,0 öre/kWh 

 

Som redan konstaterats i Scenario 1 så blir kapitalvärdet negativt i alla de beräknade fallen. Att 

därmed sätta kapitalvärdet till 0 blir en bra grund för att kunna vända anläggningen från en 

negativ till positiv investering. 

Detta beräknade lägsta elpris ger dock inte en alltför negativ bild. Elpriset 2010 låg på 56,82 

öre/kWh enligt Tabell 8, vilket är ett närmevärde till det beräknade lägsta elpriset. Om därmed 

2010 års elpris hade används hade detta lett till ett positivt kapitalvärde. Med elpriset från år 

2010 hade kapitalvärdet blivit 893 miljoner kr. 
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5.4.2.1 KÄNSLIGHETSANALYS AV LÄGSTA ELPRIS 

Ekonomisk livslängd och pris på skogsflis kommer variera det lägsta elpris som krävs för att 

anläggningen ska gå runt ekonomiskt. Parametrarna varieras enligt känslighetsanalysen i 

metoden. Resultatet på detta redovisas i Tabell 30. 

Tabell 30. Ekonomisk livslängd och priset på skogsflis varieras för att undersöka det lägsta möjliag elpriset för att 
anläggningen ska gå runt. Intervaller för den ekonomiska livslängden anges i avsnitt 4.3.4. Priset på skogsflis ökas med 
25 % för att undersöka förändringen i pris. För beräkningar används Matlab 7.12.0. Värdena anges med tre siffrors 
noggrannhet. 

Lägsta elpris Lågt pris på skogsflis 

(200 kr/MWh) 

Högt pris på skogsflis 

(250 kr/MWh) 

Hög ekonomisk livslängd (30 år) 53,4 öre/kWh 65,7 öre/kWh 

Ekonomisk medellivslängd (25 år) 55,0 öre/kWh 67,3 öre/kWh 

Låg ekonomisk livslängd (20 år) 57,7 öre/kWh 70,0 öre/kWh 

 

Ekonomisk livslängd har inte lika stor påverkan som priset på biobränsle har, enligt Tabell 30. 

Enligt Figur 15 som visar elpriset från 2000-2011 och en trendlinje för kommande år så ser 

elpriset ut att stadigt öka. Enligt avläsning från Figur 15 så kommer elpriset att ha ökat till 79 

öre/kWh år 2020 och 108 öre/kWh år 2030. Dessa ökningar i elpris är väldigt positivt för 

anläggningen då man kan räkna med att inkomsterna stadigt kommer stiga. Även med en låg 

ekonomisk livslängd och ett högt pris på skogsflis så skulle anläggningen vara lönsam med 2020 

års elpris. Det är väldigt svårt att utröna när elpriset skulle bli tillräckligt högt för att 

anläggningen skulle bli lönsam. Det beror på att även priset på skogsflis ökar med åren, enligt 

Figur 3. Både prisutvecklingen för el och skogsflis är svåra att försäga. 

En trolig hypotes är att anläggningen kommer gå från ett negativt kapitalvärde till positivt inom 

en snar framtid. Denna förutsägelsen utgår ifrån att priset på el och skogsflis följer sina 

historiska ökande trender. Dock är det exakta årtalet svårt att bestämma. 

5.5 KOLDIOXIDUTSLÄPP PÅ GRUND AV TRANSPORTER 

Koldioxidutsläppen för alla transporter till och från anläggningen uppskattas bestå av endast 

bränsletillförseln. Det första steget i beräkningarna av koldioxidutsläppen var resultaten från 

LCA-programmet och dessa redovisas i Tabell 31. Detta är utsläppen under ett år för transporter 

av bränsle med genomsnittligt värmevärde och bulkdensitet. 

Tabell 31. Utdata från LCA-programmet. Här redovisas koldioxidutsläppen för varje steg i transportmodellens 
logistikkedja och dess procentuella andel av det totala utsläppet. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Transportsteg Koldioxidutsläpp (kg) Andel av totalutsläppet (%) 

Ursprungsland, lastbil 100 km 8,40 × 106 34,7 

Hamn till hamn, fartyg 500 km 1,57 × 107 64,9 

Anläggningen, lastbil 1 km 8,40 × 104 3,4 

Summa 2,42 × 107 100 

 

Här kan ses att den största andelen utsläpp härrör från fartygstransporten, som även är längst. 

Lastbilstransporterna har dock en betydande påverkan, trots betydligt kortare 
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transportsträckor. Detta resultat vittnar om att det var ett klokt val att använda 

fartygstransporter som huvudsakligt transportslag, sett ur miljösynpunkt. Tåg skulle också 

kunnat vara ett effektivt alternativ, men järnvägsanslutningarna i närheten av OKG är 

begränsade och skulle därför innebära omfattande investeringar. Undersökning av ett sådant 

alternativ skulle vara ett helt projekt i sig. 

Nästa steg i modellen beräknade varje transportstegs koldioxidutsläpp relativt anläggningens 

energiproduktion. Detta redovisas i Tabell 32.  

Tabell 32. Varje transportstegs koldioxidutsläpp per producerad kWh elenergi av anläggningen. Omräkning av 
utsläppen som redovisas i Tabell 31. Värdena anges med tre siffrors noggrannhet. 

Transportsteg Koldioxidutsläppt per energi (gram/kWh) 

Ursprungsland, lastbil 100 km 2,10 

Hamn till hamn, fartyg 500 km 3,93 

Anläggningen, lastbil 1 km 0,03 

Summa 6,05 

 

Här ses att koldioxidutsläppet per producerad energi för anläggningen är 6,05 gram per 

producerad kWh. I och med att det här utsläppet baseras på medelvärdena för bulkdensitet och 

värmevärde, bör det ses som ett riktvärde. Att beräkna ett exakt koldioxidutsläpp för 

anläggningen är i detta tidiga skede ej möjligt. Detta kan jämföras med miljöpåverkan från OKG 

som släpper ut mellan 0,2 och 0,3 gram per kWh, enligt avsnitt 2.3.7, Miljöpåverkan från OKG. 

Att de två anläggningarna har så vitt skilda utsläpp har givetvis sin grund i de två helt olika 

bränsletyperna, där kärnklyvning ger väldigt mycket mer energi än förbränning. Om man jämför 

detta utsläpp med förbränning av fossilt bränsle ger det en betydligt bättre bild. Fossilt bränsle 

för elproduktion skulle ge ett utsläpp motsvarade ungefär 730 gram per kWh exklusive 

transporter (avsnitt 2.3.7). Utsläppen från både kärnkraften och biobränslekraftverket är alltså 

bara en bråkdel av det som fås från fossila bränslen.  
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5.6 JÄMFÖRANDE DISKUSSION 

Då alla aspekter inte tas upp i anslutning till tabellresultat så behövs även en jämförande 

övergripande diskussion. Här diskuteras bland annat metoden och avgränsningar som gjordes i 

början av projektet.  

5.6.1  FÖRBÄTTRING AV METOD 

Anläggningen blev inte lönsam enligt Scenario 1, men skulle ha blivit det om elpriset från 2010 

hade använts. Utgångsåret man använder sig av spelar stor roll för prissättningen. Att 

färdigställa ett så omfattande byggnadsprojekt som detta skulle ta flera år. Tillståndansökan och 

miljötillstånd kan ta ungefär ett år och själva byggnationen skulle troligen ta längre tid än 

byggnationen för Igelsta Kraftvärmeverk, som tog två år att bygga (Bilaga B). På grund av detta 

borde kalkylen egentligen ha sin grund i framtida priser. För grundinvesteringen borde priserna 

vid byggstart användas. För prisutvecklingen på bränsle och el borde en modell för priserna 

efter driftstart användas. Detta ger god grund för framtida arbete. För detta skulle utförliga 

modeller för prisutveckling av bränsle och el behövas. 

Miljökonsekvenserna skulle kunna ha studerats mer utförligt. Då hänsyn inte tagits till övriga 

utsläpp förutom koldioxid så ges en bild av att anläggningen är utläppsfri. Det finns ett flertal 

olika faktorer att studera vidare i en jämförelse mellan kärnkraft och biobränslepannor.   

5.6.2  ALTERNATIVA TYPER AV ANLÄGGNINGAR 

Om byggnationen av anläggningen skulle vara av intresse först om ett flertal år skulle även 

tekniken för överkritiska CFB-anläggningar undersökas. De använder ånga vid överkritiskt tryck 

vilket ger ökad verkningsgrad. Dock finns de inte för biobränslen i dagsläget, men möjligen om 

ungefär 10 år enligt Claes Moqvist (Bilaga B). Även förgasningstekniker och kombicykler skulle 

kunna vara tekniker med god potential i framtiden.  

Ifall anläggningen även hade producerat fjärrvärme så hade detta lett till högre total 

verkningsgrad. Dock hade inte elverkningsgraden ökat på grund av detta. All värme som i denna 

studie kyls bort i kondensorn hade kunnat tillvaratas till fjärrvärme. Detta genom att uppföra 

anläggningen i anslutning till en större ort med fjärrvärmenät där behovet av fjärrvärme hade 

behövt undersökas. Inkomsterna från försäljning av fjärrvärme hade lett till ökad lönsamhet och 

antagligen ett positivt kapitalvärde. Förbränning av biobränslen innefattar i dagsläget ofta 

fjärrvärme. Detta beror antagligen på att förbränning av biobränslen för endast elproduktion 

inte blir lönsam med dagens bränslepriser och teknik. Det är ett stort slöseri med energi att inte 

ta tillvara på värmen som kyls bort. 

5.6.3  FRAMTIDA LÖNSAMHET 

Huruvida det skulle vara lönsamt att investera i ett biobränslekraftverk är svårt att säga då det 

finns många osäkra indata i kalkylen. Resultaten som presenteras i den här undersökningen är 

baserade på priser i dagsläget (2012). Framförallt är el- och bränslepriser variabler som med 

liten variation ger stort utslag på investeringens lönsamhet. Detta beror på att anläggningen har 

en avsevärd omsättning där inbetalningar och utbetalningar beror nästan uteslutande av dessa 

variabler. Utifrån detta kan det konstateras att kalkylens utdata skulle sett helt annorlunda ut 

för några få år framöver.  

Om kalkylen även skulle ta hänsyn till bränsleprisets och elprisets historiska utveckling hade 

ekonomin sett betydligt bättre ut. Elpriset tycks öka i högre takt än bränslepriserna, enligt en 

jämförelse mellan Figur 15 och Figur 3. Hur dessa priser verkligen kommer se ut framöver är 



-71- 
 

dock bara spekulationer, varför de inte infördes i kalkylerna. Däremot skulle inkomsten från 

elcertifikat bli mindre med tiden, då de fasas ut redan år 2035. Här finns gott med utrymme för 

att förbättra modellens precision. 
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6 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Huvudfrågan från rapportens titel om en kärnkraftsreaktor kan ersättas med 

biobränslealternativ bör nu besvaras. Det finns tre viktiga aspekter av denna fråga som punktas 

upp nedan. 

1. Är utbytet möjligt rent tekniskt? 

2. Är tillgången på biobränsle tillräckligt stor för att kunna försörja en sådan anläggning? 

3. Skulle detta vara ekonomiskt lönsamt? 

4. Vad leder detta till för miljöpåverkan? 

6.1 TEKNISKT MÖJLIGT 

Utifrån informationssökningen och de avgränsningar och val som gjordes bedöms utbytet av 

block O1 vid OKG möjligt. Det finns gott om plats kring kärnkraftverket att uppföra en ny 

anläggning. Dock bedömdes det vara mindre lämpligt att försöka använda sig av O1s gamla 

kondensor- och turbinenheter. Det som skulle kunna komma väl till pass och som motiverar 

valet att placera en ny anläggning i nära anslutning till den gamla är den befintliga 

infrastrukturen. OKGs anslutning till elnätet och vägar kan användas. 

Det alternativ till O1 som undersöktes var en anläggning med två skogsfliseldade CFB-pannor på 

sammanlagt 500 MWel med en gemensam turbinbyggnad. För förvaring av biobränsle föreslås 8 

stycken silos med lagringsutrymme på 8000 m3 styck. En hamn som kan motta minst två stora 

lastfartyg om dagen skulle behövas för bränsletransporter. Det skulle vara tekniskt möjligt att 

bygga den ovan specificerade anläggningen. De mer avancerade enheterna för anläggningen, det 

vill säga CFB-pannor i vald storlek och turbinsystem, kan tillverkas av Foster Wheeler respektive 

Skoda Power.  

6.2 TILLGÅNG PÅ BIOBRÄNSLE 

En omfattande informationssökning om biobränslen utfördes i tidigt skede. En mängd olika 

biobränslen analyserades och bedömdes utifrån pris, tillgång och framtida potential. Skogsflis 

och biprodukter från skogsindustrin ansågs vara bäst lämpade för en större 

förbränningsanläggning. Dessa bränslen ger en ren och problemfri förbränning där askan kan 

återföras till naturen. Tillgången i dagsläget är god och enligt prognoser kommer den förbli så. 

Priset på både skogsflis och biprodukter från industrin har historiskt sett legat på stabila nivåer 

och har i dagsläget ett konkurrenskraftigt pris.  

Enligt ett av de uppsatta målen skulle även biobränslet helst produceras i Sverige. Målet skulle 

kunna uppnås med hjälp av lastbils- och tågtransporter. Järnvägstransport ger liten 

miljöpåverkan men skulle kräva omfattande investeringar i infrastruktur. Detta ansågs svårt att 

uppskatta kostnaderna för och det ansågs olämpligt att knyta sig till endast Sverige som urkund. 

Enligt en begränsning inriktades projektet därmed på fartygstransporter. Detta skulle medföra 

import från närliggande länder kring Östersjön. I efterhand ansågs detta delmål onödigt och 

detta mål försummades. 

6.3 EKONOMISK LÖNSAMHET 

Ekonomin för verksamheten styrs till största delen av el- och bränslepris då dessa är de mest 

påverkande faktorerna. Anläggningens ansenliga omsättning gör att de rörliga kostnaderna 

utgör de absolut största posterna i dess ekonomi. Investeringen för anläggningen har 

analyserats med hjälp av nuvärdesmetoden. Enligt den ekonomiska analysens resultat så 
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kommer inte anläggningen vara lönsam i dagsläget. Däremot finns det mycket som talar för att 

anläggningen kommer bli lönsam inom en snar framtid. Detta då trenden för de senaste 10 åren 

talar för att elpriset kommer stiga drastiskt framöver. Priset på skogsflis har inte ökat i samma 

omfattning som elpriset under de senaste 10 åren. Däremot är det endast hypotetiska prognoser 

och man kan inte med säkerhet förutsäga utvecklingen.  

6.4 MILJÖ 

De utsläpp av koldioxid som sker för kraftverket beror främst på grund av transporter av 

bränsle. Fartygstransporterna är betydligt miljövänligare än lastbilstransporterna och för att få 

mindre utsläpp bör fartyg väljas i så stor utsträckning som möjligt. Askan från förbränning av 

skogsflis kan återföras till naturen eftersom bränslet inte innehåller några föroreningar. 

Sett till koldioxidutsläpp är miljöpåverkan av kraftverket inte så stor, eftersom förnybart bränsle 

används. Koldioxidutsläppen för förbränd biomassa ger inget permanent tillskott av koldioxid 

till kretsloppet. Motsvarande kolkraftverk skulle släppa ut ungefär 100 gånger mer koldioxid per 

producerad kWh, på grund av att kol är ett fossilt bränsle. Hur utsläppen av kväve- och 

svaveloxid ser ut är dock inte klargjort. Jämfört med kärnkraften är dock transportutsläppen 

högst kännbara. Hur dessa kan jämföras mot kärnbränslets miljöpåverkan från brytning till 

avfallets slutförvaring kan inte entydigt klargöras. Även kärnkraftens säkerhet är svår att 

uppskatta och väga mot utsläpp vid förbränning. 

6.5 FRAMTIDA ARBETE 

I en vidareutveckling av detta projekt finns det flera faktorer som skulle kunna utforskas mera. 

De mest relevanta punktas upp nedan. 

 Alternativa förbränningsanläggningar 

 Fjärrvärmeproduktion 

 Alternativ placering av anläggningen 

 Framtida prisutveckling för el och bränsle 

 Vidare undersökning av investeringskostnader, såsom hamn, järnväg, markarbete och 

montering 

 Miljöpåverkan utöver koldioxidutsläpp 
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Bilaga A  

FRÅGOR TILL FOSTER WHEELER INFÖR STUDIEBESÖK PÅ DERAS 

DOTTERBOLAG I NORRKÖPING 

BIOBRÄNSLEPANNOR 

1.1 Hur fungerar biogasbrännare? Ligger det i samma prisområde som olja så att det använd 

som spetslast? 

1.2 När det gäller biobränslepannor blir det bäst förbränning om man endast använder sig 

av ett material eller en blandning av material, från exempelvis spån och skogsflis? 

1.3 Vi har undersökt flera sorts pannor; Rosterpanna, BFB och CFB. Finns det flera varianter 

av FBC och har ni dessa? 

1.4 Vilken av panntyperna tycker ni skulle passa bäst till vårt valda biobränslematerial (spån 

eller biprodukter från industrin)? Och varför? 

1.5 Vilka effekter är det på pannorna? Hur stor effekt är det möjligt att bygga för? 

1.6 Vilka verkningsgrader är det? Gärna ett så specifikt värde som möjligt. 

1.7 Vad har anläggningarna för ekonomisk livslängd? Viktigt att skilja detta från teknisk 

livslängd. 

1.8 Kan man räkna på ett restvärde på pannorna? Är det ett positivt eller negativt värde?  

ANLÄGGNINGEN 

2.1 OKG har ett fungerande turbin och kylsystem. I början tänkte vi att det vore bra att 

utnyttja de lokala investeringarna. Turbinsystemet är gammalt och har opassande 

ångdata, så detta tycks inte vara aktuellt längre. Kan det vara någon idé att använda O1’s 

gamla kylvattenintag och/eller kondensorsystem? 

2.2 Ett vått material ger högre bränsleåtgång. Om man inte fångar upp energin i 

rökgaskondensering går mycket energi förlorad. Vi funderar på om torkning vore en bra 

lösning för att minska bränslekostnader och bränsletransporter. Tror ni det vore bra att 

investera i en torkningsanläggning? Brukar ni använda er av sådana? Och vad leder det 

till för verkningsgrad? 

2.3 Den nya anläggningen kommer ställa stora krav på transport och logistik. Då 

anläggningen ligger precis vid Östersjön så vill vi helst använda oss av 

fartygstransporter. Vet du vart man kan vända sig för att få en uppskattning om kostnad 

för en hamn av passande storlek? 

2.4 Bör man även bygga en väg för tung lastbilstrafik till den tänkta halvön. 

EKONOMI 

I projektet ingår att göra en ekonomisk analys. För denna behöver vi exakta siffror på vissa 

punkter. Har du en uppfattning om detta? Om du inte har någon uppfattning om detta så skulle 

vi gärna vilja ha ekonomiska rapporter på biobränsleanläggningar som tidigare har byggts, för 

att få en uppfattning om detta. 

3.1 För att bygga en biobränsleanläggning så behöver man göra en grundinvestering. För en 

sådan på ca 500 MW, kontinuerlig elproduktion, vad skulle det kosta? Viktigt att även 
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tänka på transport till platsen, försäkringar och installation som igår i 

grundinvesteringen. 

3.2 Rörliga kostnader består av driftskostnader (lön, skatt) och amorteringar. Vad tror ni 

dessa summor kan röra sig om. 

3.3 Vad skulle man kunna räkna på för kalkylränta om man gör en ekonomisk analys av en 

biobränsleanläggning från FW? 

  



-79- 
 

Bilaga B 

ANTECKNINGAR FRÅN STUDIEBESÖK HOS FOSTER WHEELERS 

DOTTERBOLAG I NORRKÖPING 2012-03-07 

OM FÖRETAGET 

Företaget är från grunden amerikanskt, men har numera sitt huvudkontor i Schweiz. Det 

grundades 1927, men har rötter ända tillbaka till 1800-talet. Idag finns 12 100 anställda. 

AVDELNINGAR INOM FÖRETAGET 

Företaget består av två huvudgrenar: Global Power och Global Engineering & Construction. En 

tredjedel av de anställda jobbar på Global Power och två tredjedelar på E & C. Närmsta kontoret 

på E & C finns i England. Underavdelningar på Global Power är: Steam generators (CFB, BFB, 

roster, waste heat), boiler service, enviromental products och BOP components. Foster Wheeler 

tillverkar BFB- och CFB-pannor och är en av de största aktörerna för biobränslepannor. 

Företaget satsar på främst pannor på storlekarna 50-70 MW och uppåt och CFB ligger ofta i 

fokus.  

GEOGRAFISK PLACERING 

Företaget finns främst i USA, Europa och Asien. Försäljningen minskar i USA och ökar i Europa. 

Produktionen finns i Finland, Polen, Kina och Spanien. Förr fanns det även produktion i USA, 

men fabrikerna var för dåliga så de lades ner. De största verksamheterna finns idag i Varkaus i 

Finland. Förr hade Ahlström sin panndivision där, men de köptes upp av Foster Wheeler som tog 

över. Detta då Ahlström hade bra CFB-teknik. Det finns även utvecklingsavdelning i Varkaus. 

Foster Wheeler producerar sina tryckdelar i Sosnowiec, Polen; Kurikka, Finnland, och i Kina. 

Både Kurikka och Polen kan ses som möjliga platser att producera de tryckdelar som behövs för 

en pannanläggning vid OKG. 

KONTORET I NORRKÖPING 

Kontoret i Norrköping hör till avdelningen Global Power. Kontoret är huvudkontor för Sverige, 

Norge och Danmark. Företaget har både marknadsföring och service. Det är serviceavdelningen 

som är störst. Claes Moqvist som har hand om studiebesöket är VD på företaget, men jobbar 

även delvis på avdelningen commersial management. Denna avdelning hade han förut ansvar 

för, men en annan anställd håller på att ta över. 

ANLÄGGNINGAR 

Foster Wheeler har sålt över 500 anläggningar världen över. 386 CFB (senast en i Lund för en 

månad sen), 136 BFB och 11 förgasare. Förgasarna har främst sålts i Norden och används främst 

till svåra bränslen, såsom avfall. BFB började tillverkas på 70-talet. BFB passar bäst för 

pannstorlekar upp till 300 MW. Sedan blir eldstaden för stor, vilket leder till ojämn bränsle- och 

värmefördelning. BFB har måttligt låga NOx-värden. CFB kom först 1979. CFB har hög 

bränsleflexibilitet, men samtidigt höga ångdata. CFB har låga NOx-värden. Slutöverhettningen i 

CFB kommer i sandlåset. Intrex är namnet på en speciell typ av slutöverhettare. För denna sker 
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överhettningen av ångan i sandlåset, där det är en relativt skyddad miljö. Detta gör att även 

svåra bränslen kan användas utan att påfresta överhettaren i större utsträckning och höga 

ångdata kan bibehållas. Företaget bygger även anläggningar som de kallar Flexi-burn. Dessa 

fångar upp koldioxid. Det byggs en sådan nu i Spanien som ska stå klar 2012.  

IGELSTAVERKET 

Igelstaverket i Södertälje hör till en av de nyaste anläggningarna. Där finns idag Sveriges största 

biobränslepanna. Igelstaverket är ett tips för studiebesök och en kontaktperson där kan vara 

Madeleine Engfält Juhlin. Pannan jobbar med 90 bar och 540 grader. Bränslen som de eldar där 

är biobränsle (exempelvis GROT), RT-flis (maximalt 75 %) och REF (Pelleterat avfall, exempelvis 

från Holland. Maximalt 25 %). GROT har ofta en fuktighet på 40-45 %, men Igelstaverket kan 

elda ända upp till 60 % fuktighet. Det finns vissa garantimixar för Igelstaverket. Dessa finns för 

att inte få för stor andel alkalier och klor. För stor andel klor kan leda till att härden smälter 

ihop. Detta innebär att bäddmaterialer (sanden) sintrar ihop till kockor. Igelstapannan tog två år 

att bygga. Det är en ungefärlig byggtid för en sådan anläggning. Det krävs även lång tid före 

själva byggandet kan starta med tillståndsansökan och miljötillstånd. Miljötillstånd tas upp i 

domstol och kan där överprövas. Det tar ungefär ett år att få miljötillstånd. Blir det mycket 

överklagan kan de dra ut ännu mer på tiden. Det är viktigt med kommunikation och bra info i 

uppstartstiden för att få färre överklagningar.  

ALLMÄN INFORMATION OCH PANNOR 

En ny typ av panna är så kallade överkritiska pannor. Dessa arbetar under mycket högt tryck och 

har hög verkningsgrad. Denna teknik finns dock inte för biobränsleeldade pannor än, utan 

används endast för fossila bränslen som kol. Det är en fördel med höga tryck och hög temperatur 

på ångan för anläggningar, då detta ger en högre verkningsgrad. Generellt sett så gör 

temperaturen den största skillnaden. 

Storleken på pannan har också påverkan på verkningsgrad. En stor panna ger i regel högre 

verkningsgrad än flera mindre pannor. Det är därför en fördel att bygga färre stora pannor än 

flera små. Dock finns det andra faktorer som gör att man i vissa fall vill ha flera pannor, 

exempelvis om man med säkerhet vill kunna leverera fjärrvärme oavsett pannrevisioner. Det 

kan även vara problematiskt att köra låg last på en mycket stor panna. Ett fåtal större pannor ger 

även stora fördelar för investeringskostnaden.  

SVAR PÅ FRÅGOR 

BIOBRÄNSLEPANNA 

1.1 För att förgasa biobränslen behövs mer utveckling. Det pågår studier, men denna 
teknik är ännu inte kommersiell. Företaget Gobi-gas och Västerås energi håller på 
med detta. Ett problem med förgasningen är att det krävs så stora volymer. 

1.2 GROT kan man elda med till 100 % och få bra förbränning. Vissa material är svårare 
att förbränna som exempelvis salix som man bara kan elda med till 20-25% för att 
fortfarande få en bra förbränningen. Sågspån bör bara eldas med till 30 % av samma 
anledning.  

1.3 Nej, det är främst BFB och CFB som är aktuella. Roster finns, men är inaktuellt. 

1.4 Claes tycker att 2 CFB-pannor skulle passa bäst till vårt projekt. Att bygga en enda 
panna på 500 MW el finns i dagsläget endast för kol, därav valet på två pannor. Två 
pannor på 250 MW el och ungefär 600 MW termisk effekt. Helst ha så höga ångdata 
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som möjligt för att öka elverkningsgraden. Exempel på temperatur och tryck skulle 
kunna 560 grader och 165 bar. Hellre CFB än BFB både på grund av storlek och 
framtida förändringar. Finns även större bränsleflexibilitet för CFB. 

1.5 Foster Wheeler håller på att bygga 4 stycken CFB-pannor i Sydkorea nu. Dessa har 
effekter på 550 MW el och 1100 MW termisk effekt. Dessa eldas med 95 % kol och 5 
% biobränsle. Det rör sig om överkritiska elanläggningar. De ska stå klara 2015. 
Överkritiska CFB-anläggningar för bara biobränslen uppskattar Claes kommer att 
finnas om ungefär 10 år. BFB passar bäst till anläggningar upp till 300 MW, sedan 
blir eldstaden för stor för att förbränningen ska ske jämt. I allmänhet är det bättre att 
bygga få, men större pannor. Detta både för att det leder till en lägre investering och 
för att man ofta har bättre koll på utsläppen då. 

1.6 Enligt valet på punkten 1.4 så kommer det leda till en verkningsgrad på ungefär 40 
%. Mindre anläggningar brukar ha en verkningsgrad på ungefär 35 % och större 
anläggningar 40 %. Detta bör dock kollas upp. CFB-pannorna från Foster Wheeler 
har en pannverkningsgrad på 91 %. Den exakta verkningsgraden på turbinerna bör 
kollas upp med en turbintillverkare, exempelvis Siemens eller Skoda. Siemens har ett 
kontor i Finspång som vi kan kontakta. Som tips på kontaktperson där angav Claes 
Mikael Masur, marknadsansvarig för Sverige. ÅF har konsulter som brukar arbeta 
med att ta fram slutgiltiga verkningsgrader för företag. Dessa skulle man även kunna 
kontakta för ungefärliga värden. 

1.7 Anläggningarna från Foster Wheeler har en ekonomisk livslängd på 20-30 år. Sedan 
är de inte längre lönsamma. Att sätta ett närmevärde på 25 år vore passande. 

1.8 Ett restvärde på anläggningen är väldigt svårt att uppskatta. Det kan både tänkas 
vara positivt då flera delar har ett skrotvärde, men kan även vara negativ så det 
kostar att riva byggnaden. Foster Wheeler bygger främst anläggningar snarare än 
river dem. Då det är väldigt svårt att uppfatta detta så vore det bäst att sätta detta 
värde till noll. Eventuellt skulle man kunna kontakta Eon eller Fortum för att få ett 
närmevärde. 

1.9 En fråga som vi inte ställde, men som är ett bra noterande. Det är i allmänhet bättre 
att ha höga temperaturer än ett högt tryck. Temperaturen är den viktigaste 
språngbrädan för elverkningsgrad. 

ANLÄGGNINGEN 

2.1 Vore bra att bygga två pannblock, men en ångturbinbyggnad. För att ha en orsak till 
att bygga på den befintliga platsen på Simpevarpshalvön så skulle det vara bra att 
använda den befintliga kondensorn och kylarvattnet. Foster Wheelers anläggningar 
är så pass flexibla att de kan göras kompatibla med den befintliga kondensorn och 
kylarvattnet. Dock vore det bra att skaffa en ny matarvattenpump för ett högre tryck 
i den nya pannan. 

2.2 Angående torkning av biobränsle så finns det en rapport om detta på Värmeforsk. 
Denna rapport kom fram till att det inte var lönsamt. Vi bör kolla upp denna rapport. 

2.3 För att få uppskattning om vad transporterna för bränslet skulle kunna kosta så kan 
man vända sig till en bränslegrossist. Ett exempel på en sådan är Efo AB, www.efo.se. 
Import både från Sverige och länder kring Östersjön, såsom baltländerna och 
Ryssland kan tänka behövas. 

2.4 - 

2.5 Icke-ställd fråga om anläggningen, men med bra svar. Det skulle ta minst 32 månader 
för att bygga vår panna. 

http://www.efo.se/
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EKONOMI 

3.1 Claes kommer ta fram en prislapp på en grundinvestering för vår anläggning. 

3.2 Då Foster Wheeler främst bygger anläggningar så har de inte så bra uppfattning om vad 
driftskostnader kan hamna på för prislapp. Vi skulle kunna kontakta Söderenergi för att ta 
reda på vad de har för driftskostnader och sedan kunna uppskatta våra. 

3.3 En kalkylränta på 6 % är ett bra ungefärligt värde. Detta värde har Foster Wheeler flera 
gånger fått från sina kunder som kalkylränta. Man skulle även kunna kontakta Söderenergi 
för att höra vad de räknade på för kalkylränta. Finns även ett kraftverk i Finland, Jyväskylä 
som man skulle kunna kontakta angående detta. 
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Bilaga C 

JÄMFÖRELSE MELLAN STORA BIOBRÄNSLEANLÄGGNINGAR MED FOKUS 

PÅ PERSONALKOSTNADER 

ALHOLMENS KRAFT 

Alholmens kraft är idag världens största biobränsleeldade kraftverk och befinner sig i Finland. 
Deras balansbok för moderbolaget från år 2010 har studerats (Alholmens kraft AB, 2010). 
Företaget hade 400 personer anställda år 2010. De ekonomiska siffror som studerats anges i 
Tabell C1 nedan. 

Tabell C1. Total omsättning, avskrivningar och personalkostnader för kraftverket Alholmens kraft i Finland. Siffror 
hämtade från företagets Balansbok från 2010. 

 Kostnaden enligt sitt 
originalsammanhang 

Omvandlat till kr enligt 
valutakursen 2012-03-23 

Total omsättning 80 100 000 € 720 900 000 kr 

Avskrivningar och nedskrivningar 4 496 114 € 40 465 026 kr 

Personalkostnader, totalt 3 126 169 € 28 135 521 kr 

 
Kraftverkets installerade effekt och produktion anges i Tabell C2 nedan. Tabellen visar även hur 
fördelningen mellan olika energiprodukter är på kraftverket. 

Tabell C2. Installerad effekt och produktion för kraftverket Alholmens kraft i Finland. Siffror hämtade från företagets 
Balansbok från 2010. 

 El Processånga Fjärrvärme Totalt 

Installerad effekt 240 MW 100 MW 60 MW 400 MW 

Produktion 1563, 605 GWh  106,166 GWh 301,847 GWh 1971,618 GWh 

 
I Tabell C3 visas några relevanta beräkningar för vidare studier av ekonomi. 

Tabell C3. Beräkningar för kraftverket Alholmens kraft med utgångspunkt i Tabell C1 och Tabell C2. De två första 
kostnaderna är avrundade till heltal kr. Procenten anges med två värdesiffror. 

Personalkostnader/installerad effekt 70 339 kr/MW 

Personalkostnader/producerad energi 14 270 kr/GWh 

Avskrivningar och nedskrivningar/total omsättning 5,6 % 

 

SÖDERENERGI 

Söderenergi är ett företag med flera olika kraftvärme- och värmeanläggningar. Det består av fem 
anläggningar: Igelsta kraftvärmeverk, Igelsta värmeverk, Fittjaverket, Huddinge maskincentral 
och Geneta panncentral. Igelsta kraftvärmeverk är Sveriges största biokraftvärmeverk och ett av 
de största sådana i världen. Årsredovisningen för moderbolaget 2010 har studerats för 
framtagandet av följande tabeller (Söderenergi, 2010). Företaget hade 130 personer anställda år 
2010. De ekonomiska siffror som studerats anges i Tabell C4 nedan. 
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Tabell C4. Total omsättning, avskrivningar och personalkostnader för företaget Södernenergi. Siffror hämtade från 
företaget Årsredovisning från 2010. 

 Kostnaden 

Total omsättning 2 040 817 000 kr 

Avskrivningar och nedskrivningar 58 132 000 kr 

Personalkostnader, totalt 95 577 000 

 
Kraftverkens installerade effekt och produktion anges i Tabell C5 nedan. Tabellen visar även hur 
fördelningen mellan olika energiprodukter är från dessa. Det är endast Igelsta kraftvärmeverk 
som producerar el. Fjärrvärmen som redovisas här är den totala summan från Söderenergis tre 
största anläggningar. 

Tabell C5. Installerad effekt och produktion för Söderenergi. Siffor hämtade från företagets Årsredovisning från 2010. 

 El Fjärrvärme Totalt 

Installerad effekt 85 MW 885 MW 970 MW 

Produktion 540 GWh 2882 GWh 3440 GWh 

 
I Tabell C6 visas några relevanta beräkningar för vidare studier av ekonomi. 

Tabell C6. Beräkningar för företaget Söderenergi med utgångspunkt i Tabell C4 och Tabell C5. De två första 
kostnaderna är avrundade till heltal kr. Procenten anges med två värdesiffror. 

Personalkostnader/installerad effekt 98 533 kr/MW 

Personalkostnader/producerad energi 27 784 kr/GWh 
Avskrivningar och nedskrivningar/total omsättning 2,9 % 

 

JYVÄSKYLÄN ENERGI OY  

Företaget Jyväskylän Energia Oy har flera anläggningar i Finland, bland annat ett stort 
biobränslekraftverk. Bokslutet från år 2010 för företagets kraftproduktionsavdelningen har 
studerats (Jyväskylän Energia Oy, 2010). De relevanta data som hittats redovisas i Tabell C7 
nedan. Företaget hade 47 personer anställda år 2010. 

Tabell C7. Total omsättning, avskrivningar och personalkostnader för det finska företaget Jyväskylän Energia Oy. 
Siffror hämtade från bokslutet från 2010. 

 Kostnaden enligt sitt 
originalsammanhang 

Omvandlat till kr enligt 
valutakursen 2012-03-23 

Total omsättning 167 000 000 € 1 503 000 000 kr 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 071 723,08 € 27 645 508 kr 

Personalkostnader, totalt 2 057 292,11 € 18 515 629 kr 

 
Kraftverkets installerade effekt och produktion anges i Tabell C8 nedan. Tabellen visar även hur 
fördelningen mellan olika energiprodukter är på kraftverket.  

Tabell C8. Installerad effekt och produktion för Jyväskylän Energia Oy. Installerade effekt och total produktion 
hämtade från bokslutet från 2010. Den fördelade produktionen beräknad utifrån fördelningen från installerad effekt. 
Den fördelade produktionen angiven med tre värdesiffror. 

 El Processånga Fjärrvärme Totalt 

Installerad effekt 115 MW 110 MW 610 MW 835 MW 

Procentuell 
fördelning 

13,8 % 13,2% 73,0 % 100 % 

Produktion 238 GWh 228 GWh 1261 GWh. 1 727 GWh 
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I Tabell C9 visas några relevanta beräkningar för vidare studier av ekonomi. 

Tabell C9. Beräkningar för Jyväskylän Energia Oy med utgångspunkt i Tabell C7 och Tabell C8. De två första 
kostnaderna är avrundade till heltal kr. Den procentuella andelen anges med två värdesiffror. 

Personalkostnader/installerad effekt 22 174 kr/MW 

Personalkostnader/producerad energi 10 721 kr/GWh 
Avskrivningar och nedskrivningar/total omsättning 1,8 % 
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Bilaga D 

UTVÄRDERING AV ELCERTIFIKATPRISETS UTVECKLING 

Modellen för att förutsäga elcertifikatens prisutveckling är skalad och enkelt uppbyggd. Den 
beror endast av två variabler och utvecklingen av elcertifikatens pris följer kvoten av tillgång och 
efterfrågan linjärt. För de givna indata enligt rapporten beräknades konstanten C fram med Excel 
för varje år mellan 2006 och 2011 enligt Tabell D1. Slutligen beräknades ett medelvärde för 
konstanten, som används för framtidsprognosen.  

Tabell D1. Resultat av beräkning av variabeln C för de olika åren. Denna tabell bygger på antalet utfärdade 
elcertifikat (Energimyndigheten 2011b), kvotpliktens utveckling (Energimyndigheten, 2012) och prisutvecklingen för 
elcertifikat (Svensk Kraftmäkling, 2012). 

År C=K*t/e 

2006 161,88 
2007 183,74 

2008 299,41 

2009 290,66 

2010 256,82 

2011 192,27 

2012 158,82 

Genomsnittligt C för 2006-2012 220,51 

 
Med detta nu kända värde på C användes formeln för framtida elcertifikatpriser och en 
trendkurva för år 2006 till 2035 beräknades enligt Figur D1. I denna kan ses att priset på 
elcertifikaten går ner kraftigt mot elcertifikatsystemets utfasning år 2035, vilket är en väntad 
utveckling. Modellen bedömdes god nog för att användas i studien. 
 

 

Figur D1. Denna graf illustrerar både prishistoriken för elcertifikaten och den förutspådda utvecklingen enligt den 
enkla modellen som utgår från tillgång och efterfrågan. Modellen är framställd i Microsoft Office Excel 2010. 
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Bilaga E 

MATLAB-KODEN FÖR VISSA BERÄKNINGAR 

clc 
clear all 

  
%Ett program för att beräkna nuvärdet för anläggningen med dagens elpris 
%och dagens elpriscertifikat 

  
%Variabler med värden i bokstavsordning 
drift=328; %så här många dagar om året står pannorna på         klar 
elpris=480.3; %elpris enligt Nordpool, medel 2011, 480.3 kr/MWh klar 
Eeffekt=500; % Så här stor effekt har pannorna i MW             klar 
EprodO1=3.01; %Energiproduktionen för O1 i TWh                  klar 
G=5781425000; %Grundinvestering både panna och hamn             klar 
Hgrot=3.7131E-3; %Värmevärde i MWh/kg medelvärde=3.7131E-3      klar 
Ktransm3=106.73; %Kostnaden för transport per m3                klar 
Kbio=200; %kostnad för skogsflis    kr/MWh                      klar              
n=25; %ekonomisk livslängd angivet i år                         klar 
r=0.06; %kalkylränta                                            klar 
R=0; %restvärde                                                 klar 
densbulk=275; %bulkdensitet för grot kg/m3                      klar   
verkel=0.91; %verkningsgraden beroende på elförluster           klar 
verkturb=0.491; %verkningsgrad på turbin från Siemens Power     klar                
verkpanna=0.91; %verkningsgraden för panna från FW              klar 
Vfartyg=15000; %Volymen som rymms i ett medelstort fartyg i m3  klar  
k=220.51; %en konstant för att bestämma elcerten                klar 
e=[7.4 8.1 10.4 12.6 15.1 16.3 17 17.9 17.9 17.9 13.5 14.2 14.3 14.4 15.2 

16.8 18.1 19.5 19 18 17 16.1 14.9 13.7 12.4 10.7 9.2 7.6 6.1 4.5 2.8 1.2 

0.8]; %efterfrågan på elsert 
t=1.1571*(2012-2003)+9.1429; %tillgången på elsert              klar 
CO2=1.04E5; %Den koldioxid som släpps ut för att transportera all skogsflis 

för en dag 

  
%----------------------------------------------------------------- 

  
verktot=verkturb*verkpanna*verkel; %totala verkningsgraden beräknas 
Eprod=Eeffekt*drift*24; %Så här mycket el producerar anläggningen i MWh per 

år 
Vtot= Eprod/(Hgrot*verktot*densbulk); %totala volymen i m3 per år, 

enhetskollad 
Vdag=Vtot/365; 

  
Kbioar=Kbio*Eprod/verktot; %Kostnaden för biobränsle per år, enheltskollad 
%Ktrans=Ktransm3*Vtot*1.026; %Transportkostnaden både in och ut 

  
Fartygin=(Vtot/365)/Vfartyg; %Antalet förtyg som kommer behövas per dag 
Fartygut=Vtot*0.026/Vfartyg; %Antal fartyg per år som lämnar hamnen med 

aska 
Kpers=45823*Eprod/1E3-6E7; %Personalkostnaden för anläggningen. Ange Eprod 

i GWh 
A=G*r/(1-(1+r)^(-n)); %Annuitet 
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U=Kbioar+Kpers+A; %Utbetalningar 
elcert=k*e(10)/t; %Hur mycket varje MWt ger i kr e(10) anger året 2012 
elcertin=elcert*Eprod; %inkomsten från elcertifikat för anläggningen 

angivet i kr 
I=Eprod*(elpris+elcert); %Inbetalningar 
NVidag=-G+(I-U)*(1-(1+r)^(-n))/r+R*(1+r)^(-n); %kapitalvärdet beräknas 

  
Vsilo=38*38*pi*7; %Volymen som en silo rymmer 
lagra=8*Vsilo/(Vtot/365); %Så här många dagar har silosarna lagring för 

  
elpris2=(((0+G-R*(1+r)^(-n))*r)/(1-(1+r)^(-n))+U-elcertin)/(Eprod*10); 

%Scenario 2 beräknas. Lägsta elpris i öre/kWh 

  
CO2tot=(CO2/(Eprod*1000/365))*1000; %Den koldioxid som släpps ut pga 

transporter, anges i gram/kWh 

  
%------------------------------------------------------------------- 
%Utskrifter 
disp(['Den totala verkningsgraden för anläggningen är på ' 

num2str(verktot)]) 
disp(['Anläggningen producerar totalt ' num2str(Eprod) ' MWh el per år']) 
disp(['Den totala volymen av skogsflis som behövs per år för att driva 

anläggning är ' num2str(Vtot) ' m3']) 
disp(['Det leder till en volym om skogsflis på ' num2str(Vdag) 'm3 per 

dag']) 
disp([' ']) 
disp(['Ekonomi']) 
disp(['Detta skulle med dagens pris på skogsflis leda till en 

bränslekostnad på ' num2str(Kbioar) ' kr per år']) 
%disp(['Transportkostnaden per år skulle ligga på ' num2str(Ktrans) ' kr']) 
disp(['Personalkostnaden per år skulle bli på ' num2str(Kpers) ' kr per 

år']) 
disp(['Annuiteten per år skulle med den beräknade grundinvesteringen hamna 

på ' num2str(A) ' kr']) 
disp(['Inkomsten från elcertifikat skulle bli på ' num2str(elcertin) ' 

kr.']) 
disp([ ' ']) 
disp(['De total utbetalningarna per år blir därmed ' num2str(U) ' kr']) 
disp(['De total inbetalningarna per år skulle bli på ' num2str(I) ' kr']) 
disp(['Detta leder till ett nuvärde på ' num2str(NVidag) ' år 2012']) 

  
disp([' ']) 
disp(['Volymer']) 
disp(['Varje dag skulle ' num2str(Fartygin) ' fartyg anlända till hamnen']) 
disp(['Varje år skulle ' num2str(Fartygut) ' fartyg åka från hamnen med 

aska.']) 
disp(['Bränslesilosarna skulle kunna lagra bränsle för ' num2str(lagra) ' 

dagar']) 

  
disp([' ']) 
disp(['Scenario 2']) 
disp(['Det lägsta elpris som kan sättas för att anläggningen ska gå runt är 

' num2str(elpris2) ' öre/kWh']) 

  
disp([' ']) 
disp(['Koldioxidutsläpp']) 
disp(['Den nya anläggningen släpper ut ' num2str(CO2tot) ' gram per 

producerad kWh.']) 

 


