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Sammanfattning 
Lägst produktionskostnad utan skatter etc. ger existerande vattenkraft, kärnkraft, och våta 
gasturbiner,. Solceller ger klart högst produktionskostnad. 
Vid en beräkning med skatter och bidrag etc. förändras det inbördes förhållandet mellan 
teknikerna kraftigt. Produktionskostnaden för vindkraft sänks (till följd av el-certifikat 20 
öre/kWh) samtidigt som de våta gasturbinerna får en högre kostnad. Naturgasbaserade 
gaskombianläggningar ger en låg elproduktionskostnad (utan skatter, bidrag, etc.) jämfört 
med övriga alternativ. För att de ska kunna vara konkurrenskraftiga förutsätts att naturgas 
finns tillgängligt till ett konkurrenskraftigt pris. 
Deponiskatter och andra miljöavgifter, samt kommande förbud mot att deponera brännbart 
avfall, gör att avfallsförbränning sannolikt ökar, även i liten skala. Avfallsbaserad el kan 
därmed bli ett viktigare utvecklingsområde. En införd förbränningsskatt kan komma att höja 
den låga elproduktionskostnaden. 
 Ny vattenkraft kan med de mest gynnsamma förutsättningarna ger relativt låga 
elproduktionskostnader. 
Förnybara energislag som vindkraft och storskalig biokraftvärme är konkurrenskraftiga 
alternativ jämfört med fossilbaserad produktion med nuvarande och föreslagna skatte- och 
certifikatsystem. 
Avregleringen har inneburit en hårdnande konkurrens inom energibranschen. Detta kan 
minska möjligheterna att satsa på ny intressant teknik, speciellt om det är förenat med större 
investeringar och risktagande. 
För en kraftvärmeanläggning är elproduktionen beroende av värmeunderlagets storlek, dvs. 
värmebehovet är styrande för anläggningens dimensionering, vilket innebär att en anläggning 
med hög elverkningsgrad producerar mer el på det givna värmeunderlaget än en anläggning 
med sämre elverkningsgrad. Detta leder till att en teknik med högre elproduktionskostnad 
uttryckt i öre/kWh kan vara mer lönsam än en anläggning som uppvisar en lägre kostnad 
beroende på att mer el produceras, dvs. volymen är en parameter som också måste beaktas. 
Intresset för avfallsförbränning ökar. Potentialen för ny vattenkraft är begränsad. Vind och bio 
energi är konkurrenskraftiga med nuvarande skatte- och stödsystem. Storskaliga 
naturgasanläggningar är beroende av naturgaspris (och utsläppsrätter), små 
naturgasanläggningar är konkurrenskraftiga vid hög värmekreditering. Vindkraft har potential 
för kostnadsreduktion. 
Solceller är endast aktuellt för nischtillämpningar. Kärnkraft kan vara lösningen i framtiden 
för både nya och existerande anläggningar. 
Det är meningen att min rapport skall bli föremål för diskussion och eftertanke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
Under de senaste tre decennierna har svensk energianvändning genomgått stora 
förändringar. Elförbrukningen har mer än fördubblats, samtidigt som oljans betydelse 
har minskat. Elkraft har i stor utsträckning ersatt olja vid uppvärmning av bostäder och 
i industriella processer.  
Elförbrukningen varierar, vid sidan av mer långsiktiga förändringar, mellan olika år. 
Sådana variationer beror främst på faktorer som temperaturförhållanden och 
kapacitetsutnyttjandet inom industrin, och framför allt den elintensiva industrin. 
Förbrukningen skiftar avsevärt under ett och samma år. Detta beror i första hand på 
temperaturskillnader mellan sommar- och vinterhalvåret. De dagar under sommaren 
då förbrukningen är som lägst motsvarar den omkring en tredjedel av förbrukningen 
vissa vinterdagar. Kalla vintrar ligger förbrukningstopparna nära den maximala 
produktionskapaciteten. Risken finns då att systemet kan överbelastas och kollapsa.  
Den svenska elförsörjningen sker genom ett system där kraftverken och 
elkonsumenterna är sammanlänkade genom ett nät av elektriska ledningar med 
tillhörande transformatorer och andra överföringsanläggningar. Till systemet hör 
också anläggningar och system för hantering och överföring av information för 
reglering samt mätning och avräkning. Avregleringen av den svenska elmarknaden 
som skedde 1996 har medfört att elkunderna i princip helt fritt kan välja elleverantör, 
även en utländsk sådan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Innehållsförteckning 

FAKTA OM ELSYSTEMET 6 

KÄRNKRAFT 7 

VATTENKRAFT 10 

BIOBRÄNSLEN 12 

FOSILA BRÄNSLEN 13 

VINDKRAFT 16 

FRAMTIDA TEKNIK 17 

Gasturbin 17 

Bränslecellen 18 

Solenergi 19 

Fusionskraft 19 

Våg-, tid- och vattenkraftverk 20 

ELPRODUKTIONSKOSTNADER 22 

Förväntningar idag 24 

Beräkningsmodellen 24 

SLUTSATSER 29 

Nuläge 29 

Jämfört med tidigare 29 

KÄLLHÄNVISNINGAR 30 
 
Figurförteckning 
ELPRODUKTION OCH ELANVÄNDNING 2002............................................................................................... 7 
ELPRODUKTION OCH ELANVÄNDNING 2003 (PRELIMINÄR STATESTIK) ............................................ 7 
KOKVATTENREAKTOR ..................................................................................................................................... 8 
TRYCKVATTENREAKTOR ................................................................................................................................ 9 
VATTENKRAFTVERK....................................................................................................................................... 11 
ÄLVARNAS PRODUKTION .............................................................................................................................. 12 

 4



KONDENSKRAFTVERK.................................................................................................................................... 14 
KRAFTVÄRMEVERK ........................................................................................................................................ 15 
FÖLJANDE ANLÄGGNINGAR HAR TAGITS UR DRIFT DE SENASTE ÅREN: ........................................ 16 
VINDKRAFTVERK............................................................................................................................................. 16 
NÅGRA EXEMPEL PÅ EFFEKT VID OLIKA VINDSTYRKOR VID EN SVEPT AREA OM 1 M²: ............ 16 
BRÄNSLECELL .................................................................................................................................................. 18 
FUSIONSKRAFT................................................................................................................................................. 20 
VÅGKRAFTVERK.............................................................................................................................................. 21 
MAGNETISKA FLÖDESTÄTHETEN I STATORN, SKAPAT AV YTMONTERADE PERMANENT 

MAGNETER............................................................................................................................................... 22 
KÄRNKRAFTENS RÖRLIGA PRODUKTIONSKOSTNAD ............................................................................ 22 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR VATTEN- OCH KÄRNKRAFT I JÄMFÖRELSE MED NY TEKNIK, 

BERÄKNING UTAN SKATTER, BIDRAG ETC., FÖR 5 % RÄNTA. ................................................... 23 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR VATTEN- OCH KÄRNKRAFT I JÄMFÖRELSE MED NY TEKNIK, 

BERÄKNING MED SKATTER, BIDRAG ETC., FÖR 5 % RÄNTA....................................................... 24 
BERÄKNINGSMODELLEN............................................................................................................................... 25 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING UTAN SKATTER, BIDRAG ETC., 

FÖR 5 % RÄNTA. ...................................................................................................................................... 26 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING MED SKATTER, BIDRAG ETC. 

FÖR 5 % RÄNTA. ...................................................................................................................................... 27 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGAR SOM FUNKTION AV 

VÄRMEINTÄKTEN MED SKATTER ETC. FÖR 5 % RÄNTA.............................................................. 27 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING UTAN BIDRAG ETC. FÖR........ 28 
5 % RÄNTA ......................................................................................................................................................... 28 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR UTVECKLAD OCH INTRESSANT NY TEKNIK UTAN SKATTER 

ETC. FÖR 5 % RÄNTA.............................................................................................................................. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



Fakta om elsystemet  
Kombinationen av vatten- och kärnkraft ger Sverige en trygg elförsörjning. Vattenkraften är 
snabb och lätt att reglera, medan kärnkraften inte påverkas av torrår med lite nederbörd. 
Sveriges elsystem är utformat för att klara de stora svängningarna. Vid toppar i 
elförbrukningen, extremt regn- och snöfattiga år eller vid fel i kraftnätet eller kraftverken 
finns reserver i form av oljeeldade kraftverk. Vi kan också importera el från våra grannländer. 
Den svenska kärnkraften produceras i fyra kraftverk med totalt tolv reaktorer varav 
elva i drift. Deras sammanlagda produktionskapacitet motsvarar ungefär hälften av 
landets elproduktion och. utgör basen i det svenska elsyttemet.  
Vattenkraftens andel av Sveriges elproduktion varierar mellan olika år, huvudsakligen 
beroende på variationer i nederbörden. Under normala år täcks ungefär hälften av 
Sveriges behov av elkraft med hjälp av vattenkraft. För att säkerställa produktionen 
över en viss tidsperiod krävs att det finns tillräckliga resurser för lagring av vatten 
under kortare och längre tid. Lagringen sker i särskilda reglermagasin. I landet finns 
drygt 200 kraftstationer med en effekt som är större än 10 MW. Dessutom finns 
ungefär 500 kraftstationer i storleken 1,5 - 10 MW och 1000 anläggningar med lägre 
effekt. Drygt 60 procent av elproduktionen med vattenkraft sker i fyra av landets 
större älvar. Vattenkraftens produktionskapacitet utnyttjas inte helt. Det måste finnas 
möjligheter till ett ökat effektuttag för att upprätthålla den kortsiktiga balansen i 
elsystemet  
Övrig elproduktion är främst baserad på fossil- och biobränslen. Totalt finns i landet 
drygt 100 kraftvärmeverk och anläggningar för industriellt mottryck. Dessutom finns 
ett fåtal större kondenskraftverk som i första hand är avsedda som produktionsreserv 
under till exempel torrår eller perioder med hög belastning  
Det finns ett antal gasturbiner som i första hand utnyttjas vid tillfällig högbelastning 
och som snabb reserv vid plötsligt inträffade störningar.  
Den småskaliga elproduktionen, främst vindkraft och solceller, står för knappt en 
procent av Sveriges elkraftsbehov i dagsläget. Och utgör toppen i det svenska 
energisystemet. 
Eftersom el inte kan lagras, måste elproduktionen i varje stund svara mot 
förbrukningen (effektuttaget). Detta innebär att elsystemet måste vara i momentan 
balans. Svenska kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. De ansvarar 
för de faktorer som styr det samlade kraftsystemets förmåga att i varje ögonblick 
upprätthålla såväl frekvens som spänning och överföringsförmåga på storkraftnätet 
och på utlandsförbindelserna. Svenska Kraftnäts system ansvar kan i princip definieras 
som ansvaret för den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning inom 
landet och i samverkan med systemansvariga i grannländerna. 
Vid stabila förhållanden utnyttjas de olika kraftslagen energimässigt i följande 
ordning: vattenkraft, kärnkraft, värmekraft, kolkraft – kondens, oljereservkraft och 
först i sista hand de dyra gamla gasturbinerna. 
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ELPRODUKTION OCH ELANVÄNDNING 2002 

 
 
ELPRODUKTION OCH ELANVÄNDNING 2003 (PRELIMINÄR STATESTIK) 

 
 
kärnkraft 
Ett kärnkraftverk är ett värmekraftverk, där vatten värms upp till ånga som genomströmmar 
en ångturbin. Ångturbinen driver en generator som genererar el. Värmen som krävs för 
ångframställningen frigörs när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av kärnpartiklar, 
neutroner. Neutronerna träffar uranatomerna med hög hastighet, så att nya neutroner frigörs 
som klyver nya uranatomer i en kedjereaktion. Bränslet är inkapslat i långa bränslestavar.  
Kärnkraftverk utnyttjar termodynamiska processer av samma typ som t.ex. kondenskraftverk. 
Här kommer dock den tillförda energin från radioaktivt sönderfall och inte från kemisk 
energi. Eftersom man av process- och säkerhetsskäl väljer låga temperaturer och tryck på 
ångan i processen, blir verkningsgraden klart lägre, ca 33%. Ingen av de tre kärnkraftsverken i 
Sydsverige nyttjas för fjärrvärmeproduktion idag varför ca 90 TWh/år kyls ut i havet vilket 
motsvarar tre gånger så mycket energi som den totala elanvändningen i Sydsverige . 
I Sverige finns två typer av kärnkraftverk, kokarreaktorer och tryckvattenreaktorer. I 
tryckvattenreaktorn är trycket på reaktorvattnet så högt att vattnet inte kan koka. Det varma 
vattnet värmer en annan vattenkrets där vattnet kokar till ånga som driver ångturbinerna och 
generatorn. I kokarreaktorn används samma vatten i reaktorn som i turbinerna. Båda typerna 
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av reaktorer är kondenskraftverk, dvs. producerar bara el. Den varma ångan från ångturbinen 
kyls med havsvatten i en kondensor. Havsvattnet pumpas tillbaka till havet efter kondensorn. 
Sverige har tolv reaktorer på fyra platser, varav 11 är i drift. I Ringhals finns tre 
tryckvattenreaktorer och en kokarreaktor med en sammanlagd effekt på 3.550 MW, i 
Forsmark tre kokarreaktorer på sammanlagt 3.075 MW, i Oskarshamn tre kokarreaktorer på 
tillsammans 2.210 MW och i Barsebäck en kokarreaktor på 600 MW. Anläggningarna togs i 
drift mellan 1972 och 1985. De har tillsammans producerat 1 465 TWh t o m 2002. Barsebäck 
1, som är på 600 MW, stängdes den 30 november 1999.  
 
KOKVATTENREAKTOR 

 
Reaktorn innhåller uran och vatten. När uranstavarna klyvs frigörs energi som får vattnet att börja koka (1 000 
liter på en sekund) och ånga bildas. 
 
1. Ångtrycket gör att turbinens skovlar börjar snurra (3 000 varv per minut). 
2. Tubiner driver elgeneratorn som alstrar el. 
3. Turbinen driver elgeneratorn som alstrar el. 
4. Elen transporteras genom kraftledningar ut till användarna. 
5. När ångan lämnat sin energi i turbinen leds den vidare till kondensorn, som består av en mängd smala rör. 

Genom rören pumpas havsvatten och när ångan träffar utsidan av rören kyls den ner och kondenseras, dvs. blir 
vatten. Vattnet i reaktorn bildar ett slutet kretslopp och kylvattnet från havet kommer därför aldrig i kontakt 
med ångan från reaktorn. 

6. Havsvattnet pumpas tillbaka ut i havet och är då 10°C varmare än när det tas in.  
7. Vattnet pumpas tillbaka in i reaktorn för att åter värmas upp och påbörja ett nytt kretslopp.  
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TRYCKVATTENREAKTOR 

 
Reaktorn innehåller uran och vatten. När uranatomerna klyvs frigörs energi som värmer upp vattnet till 280°, 
men det höga trycket i reaktorn gör att vattnet inte kokar. Trycket regleras av tryckhållningskärlet. 
Det heta vattnet från reaktorn överför värmen till ånggeneratorernas vattenkrets där ånga bildas eftersom kärlet 
är lägre. 
 
1. Trycket från den heta ångan gör att turbinens skovlar börjar snurra (3 000 varv/minut). 
2. Turbinen driver elgeneratorn som alstrar el. 
3. Elen transporteras genom kraftledningar ut till användarna. 
4. När ångan lämnat sin energi i turbinen leds den vidare till kondensorn, som består av en mängd smala rör.  

Genom rören pumpas havsvatten och när ångan träffar utsidan av rören kyls den ner och kondenseras, dvs blir 
vatten. Vattnet i reaktorn bildar ett slutet kretslopp och därför kommer varken ånggeneratorernas vattenkrets 
eller kylvattnet från havet i kontakt med vattnet från reaktorn. 

5. Havsvattnet pumpas tillbaka ut i havet och är då 10°C varmare än när det tas in.  
6. Vattnet pumpas tillbaka in i ånggeneratorerna för att åter värmas upp och påbörja ett nytt kretslopp 
 
Det finns framför allt två sätt reglera effekten i en reaktor, styrstavar och Bor.  
Styrstavarna innehåller ämnen, bl a bor, som drar till sig neutroner så att kärnklyvningen 
minskar eller upphör helt. Resultatet beror på hur långt styrstavarna skjuts in i reaktorhärden. 
Vid ett snabbstopp skjuts de in helt och kärnklyvningen upphör omedelbart. 
Bor är ett grundämne, som drar till sig neutroner. Genom att ändra halten av bor i 
processvattnet kan man ”gasa” och ”bromsa” reaktorn (kärnklyvningen ökar respektive 
minskar). 
2002 gav den svenska kärnkraften 65,6 TWh, vilket är 7,9 TWh lägre än 1991, då det högsta 
värdet någonsin, 73,5 TWh, noterades. Energitillgängligheten (ett mått på hur stor del av årets 
tillgängliga tid som kraft produceras) var ca 89 procent 2002. Det är högre än 
världsgenomsnittet för motsvarande reaktortyper som är 75 procent. 
År 2000 blev kärnkraftproduktionen rekordlåga 54,2 TWh. Orsaken var den goda tillgången 
på vatten till vattenkraften, som pressade elpriserna så att kärnkraften inte fick täckning för 
produktionskostnaderna. 
Kärnkraften och vattenkraften kompletterar varandra i det svenska systemet. Kärnkraften är 
den egentliga baskraften. Den är som all värmekraft mest effektiv när den får gå för fullt. 
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Vattenkraften är mycket lättare att reglera (snabbare och med mindre förluster) när elbehovet 
ändras. På sommaren då elbehovet är lågt i Sverige ställs kärnkraftverken av i omgångar för 
översyn, bränslebyten och säkerhetshöjande åtgärder. 
Miljöutsläppen från kärnkraften är obetydliga. Diskussionen handlar mer om säkerheten, och 
frågor kring bränslet. Säkerheten höjs hela tiden och är idag betydligt högre än för tio år 
sedan. Statens Kärnkraftinspektion (SKI) och Statens Strålskyddsinstitut (SSI) kontrollerar 
säkerheten i de svenska kärnkraftverken. Analysgruppen vid KSU sammanställer och 
analyserat fakta kring reaktorsäkerhet, strålskydd, radiologi och riskforskning. 
Säkerhetsarbetet har tre syften; att förebygga fel, att motverka att fel leder till ett haveri och 
att lindra konsekvenserna av ett haveri. 
Fem skyddsbarriärer finns. Den första är uranbränslet själv som är i keramisk form, lika 
svårlöst i vatten som tegel. Den andra barriären är bränslets gastäta kapslingsrör. Den tredje är 
reaktortanken av 10-15 cm tjockt stål som klarar höga tryck och höga temperaturer. Nr fyra är 
inneslutningen i metertjock betong som tål mycket höga tryck. Skulle trycket ändå bli för högt 
sker tryckavlastning via ett filter som tar hand om radioaktiviteten. Den femte barriären är 
reaktorbyggnaden. 
Bränslet till de svenska reaktorerna kommer från gruvor i Kanada, Australien och Ryssland 
samt från anläggningar i Kazakstan och Uzbekistan. Efter brytning av uranet anrikas bränslet, 
så att halten av uran-235 blir ca tre procent. The Uranium Institute är en internationell 
sammanslutning av företag som utvinner eller förädlar uran, kraftföretag som använder 
kärnbränsle och andra företag med anknytning till kärnbränsle eller kärnavfall. 
Kärnkraften ger upphov till radioaktivt avfall som avger strålning och måste tas om hand. Det 
är driftavfall, rivningsavfall och använt kärnbränsle. En del av avfallet friklassas direkt efter 
mätning medan annat avfall kan slutförvaras ovan jord vid kärnkraftverken. En del av avfallet 
läggs i slutförvar 50 m under havsytan i SFR-lagret i Forsmark. Svensk Kärnbränslehantering 
AB (SKB) har till uppgift att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall. 
Det använda kärnbränslet har hög aktivitet under en längre tid. Det mellanlagras först i CLAB 
i Oskarshamn innan det ska djupförvaras 500 m ner i berggrunden. Bränslet är i det närmaste 
omöjligt att lösa upp i den kemiska miljö som råder i berget. En inre stålbehållare skyddar 
mot mekaniskt tryck medan kapseln har ett korrosionsskydd av koppar som isolerar bränslet 
från grundvattnet. Bentonitlera hindrar grundvattenflöde runt kapseln och skyddar mot mindre 
rörelser i berget. Berget runt förvaret fungerar slutligen som ett filter för grundvattnet och ger 
dessutom mekaniskt skydd. Det är inte bestämt var i Sverige djupförvar ska byggas.Två 
platser har dock valts ut för platsundersökningar; Oskarshamn, och Östhammar. 
 
Vattenkraft 
1866 gjorde Werner von Siemens upptäckten av den elektriska generatorn. Detta blev grunden 
för att utnyttja vattenkraft för produktion av elektrisk energi. De första kraftstationerna för 
elproduktion byggdes på 1880-talet. Dessa anläggningar byggdes på platser där det sedan 
tidigare fanns direktdrivna maskiner som kvarnar och sågar. Det var inga stora mängder el 
dessa producerade, några tiotal kW, och de försåg oftast enbart den närmaste omgivningen 
med elektrisk kraft. Hundratals små anläggningar byggdes under decennierna runt 
sekelskiftet. 
När tekniken för överföring av kraft över längre sträckor utvecklats genom Jonas Wennströms 
system för trefasöverföring 1890, blev det möjligt att bygga ut de större vattendragen i södra 
och mellersta delen av landet. Detta utgjorde grunden för det nationella stamnätet. 
Successivt har spänningen på stamlinjerna kunnat höjas till: 130 kV växelström 1921, 200 kV 
1936 och 380 kV 1952. 
Ett vattenkraftverk är en anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el. Den effekt 
man kan få ur en fallsträcka är direkt proportionell mot vattenföringen och fallhöjden. Det vill 
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säga mängden vatten per tidsenhet och det vertikala avståndet mellan lungvatten före och efter 
fallet. En fallhöjd på 1 m och med ett vattenflöde på 1 m³/s ger en tillgänglig effekt på 9,8 
kW, vilken efter multiplicering med anläggningens verkningsgrad (som normalt ligger på 
mellan 80-90 %) ger den elektriska effekten. 
För att en anläggning ska bli ekonomiskt rimlig bör man ha en fallhöjd på 5 m. Generellt är 
det bättre ju större fallhöjd som kan uppnås. Högre fallhöjder begränsar också det antal 
anläggningar som behövs för att utnyttja den totala tillgängliga fallhöjden i en älv, i Sverige 
ligger det oftast mellan 600 - 800 m. Älvarna som är utbyggda i Sverige sluttar i genomsnitt 1 
– 5 m/km. Det finns två huvudmetoder för att samla ihop tillräckligt fallhöjd. 
För måttliga fallhöjder (5 – 35 m) brukar man anlägga en damm på lämpligt ställe där älven 
inte är så bred och där det finns bergryggar att bygga mot. Maskinstationen placeras i 
dammen. 
Man brukar också göra en så kallad rensning nedanför dammen, som innebär att man gräver 
ur älvfåran för att få ytterligare fallhöjd. 
Ett vattenkraftverk utnyttjar höjdskillnaden mellan två vattennivåer. Vatten från den högre 
nivån strömmar genom en turbin som börjar rotera. Turbinen driver en generator som 
omvandlar vattnets energi till elektricitet. I en transformator ökas spänningen i elektriciteten 
så att den kan transporteras ut på ledningar över hela landet. 
El kan inte lagras. Däremot kan vattnet som skapar elenergin lagras. Det görs i vattenmagasin 
längs älvarna. Vattnet rinner till på våren och försommaren då snön smälter och i mindre 
skala under hösten i form av regn. Efterfrågan på el är däremot störst på vintern. Då kan det 
lagrade vattnet utnyttjas för elproduktion. Samspelet i en älv mellan dammar och olika 
kraftstationer sköts av ett vattenregleringsföretag. 
De i särklass största vattenmagasinen i Sverige är Vänern i Göta älv och Sourvadammen i 
Lule älv. De största vattenkraftstationerna är Harsprånget i Lule älv med en effekt på 830 
MW och Stornorrfors i Ume älv på 580 MW. I Sverige finns omkring 1 200 vattenkraftverk. 
De flesta är små, med effekter på några tiotal eller hundratal kW. 
Den svenska vattenkraften är utbyggd så att den under ett år med normal vattentillrinning kan 
ge ca 65 TWh el. Under torrår kan produktionen bli så låg som 50 TWh medan våtår kan ge 
över 75 TWh el. Den installerade effekten är ungefär 16.100 MW i landet. Sveriges riksdag 
har beslutat att vattenkraften inte får byggas ut mer annat än i mycket liten skala. Fyra älvar; 
Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven är helt skyddade från utbyggnad. Den totala 
utbyggnadspotentialen i Sverige är på ca 27 TWh. 1996 som var ett torrår i Sverige innebar att 
vattenkraften bara gav 51,0 TWh. 
 
VATTENKRAFTVERK 

 
Vattnet dämms upp med stora dammar för att skapa bra fallhöjd och för att kunna lagra vatten i vattenmagasinen. 
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1. Vattenmagasin 
2. Turbin
Vattnet strömmar ner till den lägre nivån och passerar en turbin. Turbinaxeln roterar och driver en generator. 
3. Generator
Generatorn omvandlar turbinens roterande rörelse till elektrisk energi. 
4. Transformator
Transformatorn anpassar spänningen till en nivå som är lämplig för ledningsnätet. 
 
Vattenkraften är förnybar men förändrar de naturliga vattenförhållandena genom att sjöar 
bildas ovanför stationerna och genom torrläggning av vissa älvsträckor. Stora 
forskningsinsatser görs för att kartlägga miljöpåverkan. Vattenkraften kan idag byggas ut mer 
miljöanpassad än tidigare. 
 
ÄLVARNAS PRODUKTION  
År 2002 gav den 66,0 TWh med följande fördelning: 
 
Älv  Produktion TWh 
Lule älv  16,5 
Skellefte älv  4,5 
Ume älv  7,5 
Ångermanälven  6,8 
Faxälven  3,6 
Indalsälven  9,6 
Ljungan  1,8 
Ljusnan  3,4 
Dalälven  4,7 
Klarälven  1,6 
Göta älv  1,6 
Övriga älvar  4,4 
Totalt  66 TWh 
 
Biobränslen 
Biobränsle är ett förnybart bränsle precis som vatten, vind och sol. Biobränsle är ett samlat 
namn för bränslen från växtriket som trädbränslen, energiskog, åkergrödor och biprodukter 
från industrin, främst träindustrin samt pappers- och massaindustrin. Det finns stora tillgångar 
på biobränsle i Sverige, i första hand trädbränsle som kvistar och toppar från 
skogsavverkning. Tillsammans med så kallade avlutar inom massaindustrin har tillgångarna 
på trädbränsle bedömts till 95-110 TWh per år, motsvarande drygt 20 procent av den 
sammanlagda energianvändningen i Sverige per år. 
Biobränslen används mycket i värmeverk, som levererar värme till fjärrvärmesystemen i våra 
tätorter.  
Det finns också kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme. Det görs med anläggningar 
som eldar bränslet i form av flis, ihoppressade pellets, spån eller pulver. El- och 
värmeproducerande anläggningar finns på 38 orter. På 25 platser används biobränslen t.ex. i 
Växjö - 56 MWel, Brista - 41 MWel, Östersund - 40 MWel, Eskilstuna - 39 MWel, Skellefteå 
- 38 MWel, Nyköping - 35 MWel, Borås - 25 MWel, Enköping - 24 MWel och Karlstad – 20 
MWel. En tredjedel av de 11,2 TWh el som producerades i värmekraftanläggningar år 2002 
baseras på biobränsle. En stor del av denna elproduktion skedde i industriella anläggningar, 
främst i pappers- och massaindustrin. 
Elproduktion vid kraftvärmeanläggningarna för fjärrvärme kan bara ske när ett värmebehov 
finns. Det finns en potential att bygga ut fler sådana och att bygga om befintliga anläggningar. 
Forskningen på området syftar bland annat till att bygga biobränsleeldade 
kondensanläggningar som bara producerar el, t ex genom förgasning av biobränslen. En sådan 
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anläggning kan ge 2,5 gånger högre elutbyte än ett biobränsleeldat kraftvärmeverk med 
konventionell teknik. 
På våren 1997 togs en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning i Skellefteå i drift, som lyckats 
förlänga driftsäsongen på ett speciellt sätt. Genom att anläggningen byggts ihop med en fabrik 
som gör pellets (ett komprimerat biobränsle) kan värme levereras under en längre tid på året, 
eftersom den behövs för torkning av pelletsen. Därmed kan också el produceras en längre tid 
på året. Dessutom utnyttjas ånga, som uppstår när fukten drivs ur pelletsen, till att göra extra 
el i en separat ångturbin. Totalt är anläggningen på 38 MWel. 
Flera större kraftvärmeanläggningar har gått över alltmer på biobränslen, t ex Hässelbyverket 
på 66 MWel, Händelöverket i Norrköping som är på 112 MWel och Västerås Kraftvärmeverk 
som kan producera 45 MWel. I Sverige har den som byggt biobränsleeldad kraftvärme  fått ett 
investeringsbidrag på 3.000 kr per installerad KWe,men högst 25 procent av investeringen. 
Dessa bidrag gällde fram till år 2003. Ett nytt system som bygger på handel med elcertifikat 
ska ersätta stödformerna. 
Biobränslena är förnybara och bidrar inte till växthuseffekten som de fossila bränslena. Den 
koldioxid som bildas vid förbränningen tas upp och binds av nya växter i ett kretslopp  
Eldning ger inga svavelutsläpp, däremot släpps kväveoxider och stoft ut. Bränslet kräver 
också en omfattande hantering i form av avverkning och transporter. Vid odling av 
energigrödor åtgår stora markytor. 
Torv medför utsläpp av växthusgaser, som vad gäller klimatpåverkan kan jämföras med 
fossila bränslen. Genom dikning före torvproduktion och beskogning därefter kan dock 
växthusgasbalansen förbättras påtagligt. Eftersom torven inte finns i berggrunden utan har 
bildats på jordskorpan genom förmultning kan torven närmast jämställas med ett biobränsle. 
Torven kan också klassificeras som ett förnybart bränsle eftersom tillväxten i Sveriges 
torvmyrar uppgår till ca 20 miljoner m³ per år mot ett uttag på 2-4 miljoner m³. Utvinning av 
torv kan stundtals leda till konflikter med olika konkurrerande markanvändningsintressen. 
Innan torvutvinning sker krävs därför en noggrann prövning enligt Torvlagen och en 
miljökonsekvensbeskrivning för att klarlägga naturvärden och konkurrens med andra 
markanvändningsintressen. 
 

Fosila bränslen 
De fossila bränslena kommer från växtdelar och mikroorganismer som under årmiljoner 
omvandlats till kol, olja och naturgas. Det finns stora men inte obegränsade fyndigheter av 
fossila bränslen på jorden  
Även om torv har karaktären av ett fossilt bränsle jämställs den oftast med biobränslen. 
Fossila bränslen används i värmekraftverk. Oljan eller gasen leds via rörledningar in i pannan 
där den förbränns. Vid koleldning matas kolet in med transportband och förbränns antingen 
som pulver eller i större bitar, beroende på panntyp. I pannan värms vatten till ånga som 
driver en ångturbin och en generator. Då generatorn roterar produceras el. 
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KONDENSKRAFTVERK 

 

1. Ångpanna
Inne i ångpannan hettas vattnet upp till ånga. Det sker under stort tryck. 
2. Ångturbin
Het ånga leds in i turbinen och får skovlarna på turbinen att rotera. 
3. Generator
Turbinen driver en generator som producerar elektricitet. 
4. Transformator
En transformator omvandlar elen till högspänning. Via högspänningsledningar skickas elen ut över elnätet. 
5. Kondensor
I kondensorn kyls ångan ner till vatten. Det varma spillvattnet leds ut i havet och nytt kallt vatten pumpas in i 
ångpannan. 
 
Ett värmekraftverk som enbart producerar el kallas kondenskraftverk. I kondensorn kyls 
ångan från turbinen med hjälp av kylvatten från havet som värms upp och pumpas tillbaka till 
havet. Om både el och värme (vanligen fjärrvärme) produceras är anläggningen ett 
kraftvärmeverk, eller med ett annat ord ett mottryckskraftverk. 
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KRAFTVÄRMEVERK 

 

1..Ångpanna
Inne i ångpannan hettas vattnet upp till ånga under stort tryck. 
2. Ångturbin
Den heta ångan leds in i turbinen och får skovlarna på turbinen att rotera. 
3. Generator
Turbinen driver en generator som producerar elektricitet. 
4. Transformator
En transformator omvandlar elen till högspänning. Via högspänningsledningar skickas elen ut över elnätet. 
5. Kondensor
I kondensorn kyls ångan ner till vatten. 
6. Fjärrvärme
Det varma vattnet leds ut i ett fjärrvärmenät och blir till värme i hus och lokaler. 
 
Värmen från elproduktionen, ångan från turbinen, värmer upp fjärrvärmevattnet som pumpas 
ut i fjärrvärmesystemet i en tätort. Fjärrvärmevattnet som kommer i retur från tätorten är 
kallare efter att ha levererat värme till fastigheterna och kyler alltså turbinen genom att ta upp 
värme som går ut till fjärrvärmesystemet igen.  
I Sverige fanns i slutet av år 2002 en installerad effekt på ca 6.400 MW i bränsleeldade 
värmekraftanläggningar, biobränsle- och avfallseldade anläggningar inräknade. 2.500 MW 
var kraftvärme-anläggningar för el- och fjärrvärmeproduktion, ca 960 MW industriella 
kraftvärmeanläggningar, 1.350 MW kondensanläggningar som bara gör el och 1.550 MW i 
dieselmotorer och gasturbiner. 
År 2002 producerades 11,2 TWh el i värmekraftanläggningar, varav hälften med fossila 
bränslen. Av denna produktion svarade industrianläggningar för 4,7 TWh, 
fjärrvärmeanläggningar för 5,4 TWh och kondensanläggningar för 1,0 TWh medan 
gasturbiner och dieslar nästan inte alls kördes. 1996 producerades 13,5 TWh el med bränslen i 
värmekraftverk. Den ovanligt höga produktionssiffran berodde på att vi hade torrår som gav 
ovanligt lite vattenkraft. 
Sedan 1998 har flera svenska kondenskraftverk tagits ur drift. Anläggningarna har blivit 
olönsamma gentemot kolbaserad elproduktion i grannländerna som inte har samma 
miljöavgifter som de svenska. De svenska anläggningarna har investerat i dyr 
reningsutrustning som minskat de ekonomiska möjligheterna att konkurrera på den öppna 
elmarknaden.  
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FÖLJANDE ANLÄGGNINGAR HAR TAGITS UR DRIFT DE SENASTE ÅREN: 
 
Stenungsund  820 MW 
Marviken  200 MW 
AROS 3 i Västerås 240 MW * 
Karlshamn (2 aggregat) 670 MW * 
Bråvalla  240 MW 
Hässelby G4  160 MW 
Totalt                        2 330 MW 
 
Dessa anläggningar ingår numera i den effektreserv som Svenska Kraftnät ansvarar för. De ska vid behov kunna 
startas inom en viss beredskapstid. 
 
Industrin producerar el främst vid pappers- och massabruken, där bränslet ofta tas som spill 
från den industriella processen. Vid fjärrvärmeanläggningarna görs el "på köpet" när 
fjärrvärme produceras. Här styr alltså elproduktionen av värme-behovet, vilket betyder att el 
inte produceras alls under den varma delen av året. Stora kraftvärmeverk finns i Västerås 
(Arosverket) - 234 MWel och i Stockholm (Värtan) - 428 MWel. Båda dessa använder kol 
och olja. Västerås kan även elda biobränslen. 
Fossila bränslen innehåller miljöfarliga ämnen. Vid förbränning bildas svaveldioxid och 
kväveoxider som bidrar till försurning och övergödning av landskapet. Reningstekniken 
utvecklas hela tiden och en stor del av de farliga utsläppen kan förhindras. Naturgasen är 
renare än kol och olja. Gemensamt för de fossila bränslena är koldioxidutsläppen som bidrar 
till en ökad växthuseffekt 
 
Vindkraft 
Elenergi kan utvinnas ur vinden via vindturbiner. Teoretiskt största möjliga energiutbytet för 
en vindturbin i en fri luftström är 16/27 ca 59 % av vindenergin. Detta uppnås då vinden 
bromsas till en hastighet som är en tredjedel av den ursprungliga hastigheten. Vindens effekt 
per ytenhet är luftens densitet (1,29 kg/m³) är tvärsnittsarean multiplicerat med 
vindhastigheten i kubik. 
 
VINDKRAFTVERK 

 
1. Rotor
Vinden blåser mot rotorbladen.  
2. Turbin och generator
Turbinaxeln roterar och får generatorn att alstra elektricitet. 
3. Transformator 
4Elen transformeras till högspänning och skickas ut i elledningarna. 
 
NÅGRA EXEMPEL PÅ EFFEKT VID OLIKA VINDSTYRKOR VID EN SVEPT AREA OM 1 M²: 
5 m/s ger 0,08 kW 
11,5 m/s ger 1,0 kW 
20 m/s ger 5,2 kW 
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För att driva ett vindkraftverk måste det i regel blåsa mellan 4 till 6meter per sekund. Vid 12 
m/s ger vindkraftverket maximal effekt. Om vindhastigheten är högre låter man bladen 
”släppa förbi” en del av vinden varför effekten sjunker. En modern vindturbin kan utvinna ca 
50 % av vindens energiinnehåll. Teoretiskt kan verkningsgraden maximalt uppgå till ca 60 %. 
I vindkraftverket utnyttjas vindens rörelseenergi då vinden passerar vindkraftverkets långa 
blad, som ibland kallas för vingar. Antalet blad på ett vindkraftverk är vanligen två eller tre. 
Bladen är fastsatta på ett nav, som i sin tur sitter fast på en kraftig turbinaxel. Bladen och 
navet är den synliga roterande delen av vindkraftverket och kallas för turbinen, eller rotorn. 
För att fånga mer vind utvecklar och bygger man högre och större vindkraftverk med längre 
blad. Att vinden ger mer nyttig energi på högre höjder beror på att vinden där inte bromsas så 
mycket av markens nivåskillnader eller av buskar, träd och byggnader. Därför placeras 
vindkraftverk gärna på stora och öppna områden – på slätter, på kullar och nära hav och sjöar. 
Nu har vindkraftverk också börjat byggas ute i havet och i sjöar. Mest blåser det under den 
kalla årstiden, hösten och vintern, den period då vi använder mest el. 
Vindkraft-verken är normalt i drift vid vindstyrkor mellan 5 till 25 m/s. 
Vind kan inte lagras på samma sätt som vatten till vattenkraften. Vindkraften kan bara 
utnyttjas samtidigt som det blåser. I bra vindlägen producerar ett vindkraftverk el upp till 
6.000 av årets 8.760 timmar, med en effekt som varierar med vindstyrkan. Detta motsvarar att 
vindkraftverket ger full effekt under 2.100 av årets timmar, dvs ett verk med effekten 1 MW 
producerar 2.100 MWh el på ett år. Vindkraften är ett bra, om än litet, komplement till 
vattenkraften. Dagar då det blåser bra kan vindkraften gå för fullt så att en del vatten i 
magasinen kan sparas. 
Vindkraften utvecklas hela tiden. Olika storlekar på aggregat har prövats. De vanligaste 
storlekarna på de vindkraftverk som byggs nu i Sverige är på 660 till 850 kW. I början av år 
2003 fanns ca 620 aggregat i landet, främst i södra Sverige längs kusterna och på Gotland, 
med en sammanlagd installerad effekt på drygt 340 MW. Jämfört med våra grannar Danmark 
och Tyskland är Sverige dock än så länge ett litet vindkraftland. 
Vindkraften gav 0,6 TWh i Sverige år 2002. Den sammanlagda potentialen för elproduktion 
till lands och till havs bedöms till 25 TWh. Tekniken är miljövänlig, utan några som helst 
utsläpp till miljön. Visst buller kan uppstå under drift och aggregaten innebär en förändring av 
landskapsbilden. 
Utvecklingen går mer och mer mot att bygga vindkraft till havs. Danmark, som planerar att 
hälften av landets elproduktion år 2030 ska utgöras av vindkraft, har börjat bygga i större 
skala till havs. Även Sverige har börjat bygga vindkraftparker till havs, bl a vid Utgrunden i 
Kalmarsund, där sju maskiner på vardera 1 425 kW har satts upp. Havsbaserade maskiner 
förväntas framöver bli ännu större, i storleksordningen 2.000-2.500 kW. 
Vindkraftverken har hittills byggts med statliga stöd. Detta stödsystem ersätts successivt med 
ett system som bygger på handel med elcertifikat. 
 
Framtida teknik 
Det framtida uthålliga energisystemet innehåller tekniker som idag inte har mognat helt, både 
för elproduktion och elanvändning. Det handlar både om alternativa principer för 
elframställning och utveckling av idag mer känd teknik. 
 
Gasturbin 
En gasturbin är en jetmotor som istället för att driva ett fordon står stilla och producerar el via 
en generator. Den är en typ av kraftturbin som arbetar med luft och gas (ofta naturgas eller 
finfördelad olja) med hög temperatur. Förbränningsgaserna från gas/luftblandningen passerar 
med stor hastighet turbinen som driver generatorn. Gasturbiner kan ingå i vanliga 
kraftanläggningar med ångturbiner i kombikraftverk med högt elutbyte. 
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Gasturbiner används redan i stor utsträckning idag, i Sverige, mest som reservaggregat och 
vid mycket högt elbehov i landet. Framtidens gasturbiner kan drivas med alternativa bränslen 
som t ex gas producerad med biobränslen. De kan också få ut betydligt mer el t ex genom att 
använda fuktig luft, så kallad evaporativ teknik eller genom att använda andra material som 
tål högre belastningar. 
 
Bränslecellen 
Bränslecellen fungerar som ett vanligt bilbatteri där kemiskt bunden energi omvandlas direkt 
till el. Ett bränsle som innehåller vätgas tillförs bränslecellens ena "batteripol" medan syrgas 
tillförs den andra polen. Kemiska reaktioner gör att polerna får olika laddning så att en 
elektrisk ström uppstår. Tekniken är mycket miljövänlig och utvecklas snabbt, t ex i Japan. 
Några bränsleceller har byggts i Sverige. Genom att kombinera flera celler kan större 
anläggningar byggas. Bränsleceller kan drivas med naturgas och framöver även på metanol. 
Tekniken uppfanns redan i mitten av 1800-talet men fick sin första praktiska tillämpning i 
samband med det amerikanska rymdprogrammet ett sekel senare. Det görs stora 
internationella satsningar på området. Bränslecellen finns i praktiska tillämpningar. Det som 
bromsar ett teknikgenombrott är att väte inte finns naturligt utan måste tillverkas med relativt 
höga kostnader. Vid produktionen av vätgas bildas också koldioxid. Utvecklingen av 
bränsleceller sker i dag på en rad olika områden, till exempelfordonsdrift, strömförsörjning av 
portabel elektronik och stationär elgenerering. 
 
BRÄNSLECELL 

 

Bränslecellen har en anod som är positivt laddad och en katod som är negativt laddad. De sitter på varsin sida av 
en elektrolyt (elektriskt ledande lösning). Vid anoden leder man in vätgas i bränslecellen och vid katoden syrgas 
eller luft. 
 
1.Vid anoden leds vätgas (H2) in. 
2. Vid katoden tillförs syrgas (O2) eller luft.  
3. Vätet delar sig till vätejoner (H+) och elektroner (e). 
4. Elektronerna vandrar över till katoden via elektrolyten och bildar en elektrisk ström. 
5. Syremolekylen delar sig till syrejoner (O2-) när den kommer i kontakt med de fria elektronerna. 
6. Vätejonerna passerar genom elektrolyten och förenar sig med syrejoner så att vatten (H2O) bildas. 
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Solenergi 
Solenergi kan utnyttjas för elproduktion i solceller. Sverige har kommit långt i forskningen på 
s k tunnfilmssolceller. Den elektriska spänningen uppstår med hjälp av solstrålar i gränsen 
mellan två ytor av olika metalliskt innehåll. Solcellerna är ännu för dyra att producera men 
här finns en mycket stor potential för elproduktion. En vision är att i framtiden kunna lagra 
energi från solceller i form av t ex vätgas. 
Den solenergi som faller in mot jorden är mycket stor. Man brukar räkna med att det rör sig 
om cirka 15 000 gånger mer än vad vi i världen använder idag. Den direkta solstrålningen kan 
omvandlas till el i solceller och till värme i solfångare. Det är fortfarande mer lönsamt att 
utnyttja solstrålningen för att värma vatten än att producera el.15 procent kan omvandlas till el 
Gränsen för hur mycket solenergi som kan fångas upp bestäms av, breddgrad, årstid, tid på 
dygnet samt ljusstrålarnas våglängd. Molnighet samt verkningsgrad hos solcellen påverkar 
också. Verkningsgraden på dagens solceller ligger som mest på ca 15 procent. Det innebär att 
15 procent av den solenergi som når solcellen omvandlas till el. (Det kan jämföras med 
verkningsgraden hos ett vattenkraftverk: där omvandlas 90 procent av vattnets rörelseenergi 
till el. 
En solcell är en tunn skiva av halvledarmaterial med en kontakt på framsidan och en kontakt 
på baksidan. När solen lyser på solcellen frigörs elektroner i halvledarmaterialet varvid 
elektrisk ström genereras. Elenergin som produceras är proportionell mot ljusets intensitet och 
solcellens verkningsgrad. 
Elproduktionen från en solcell motsvarar ca 15 % av ljusinstrålningens energiinnehåll. En cell 
avger en mycket låg likspänning, 0,5 volt, men genom att sammankoppla ett flertal celler och 
växelrikta strömmen kan högre spänningar och även växelström genereras. 
Dagens solcellsteknik baseras till stor del på kisel, som är en mångårigtbeprövad teknik. Från 
början användes monokristallint kisel. Nu används multikristallint kisel som är billigare att 
tillverka. Inom den nya tunnfilmstekniken kan det dyra halvledarmaterialet användas mer 
effektivt. Tunnfilmscellen är några mikrometer tjock medan kristallina celler är 100 gånger 
tjockare. 
Färgsolcellen (Grätzelcellen) finns ännu inte kommersiellt tillgänglig men är mycket långt 
utvecklad för lågeffektsapplikationer. Grätzelcellen är en våt teknik som kan liknas vid en 
konstgjord fotosyntes. Ett färgämne i en elektrolyt absorberar ljuset och el alstras mellan två 
elektroder. Tekniken är således enkel eftersom tillverkningen inte kräver några avancerade 
vakuumprocesser. Dock kvarstår problem med att kapsla cellerna. 
Solcellernas andel av Sveriges elproduktion är idag obetydlig men världsmarknaden för 
solceller ökar stadigt. År 1998 producerades solceller med en sammanlagd toppeffekt om 157 
MW vilket kan jämföras med 122 MW som producerades året innan. De största 
solcellsprogrammen som genomförs eller planeras har som mål att nå 5 GW år 2010 (Japan), 
en miljon solenergisystem på tak år 2010 (USA) samt en miljon solcellsystem varav hälften i 
Europa och hälften i utvecklingsländer (EU White Paper). I Europa är det Tyskland och 
Nederländerna som satsat mest på solcellsteknik. I Tyskland finns ett 100 000-taksprogram, 
som ska genomföras 1999-2004. Mycket betydande solcellsprogram är alltså på gång i 
världens ekonomiska centra och den internationella storindustrin har börjat engagera sig på 
allvar. 
 
Fusionskraft 
Fusionskraft är en form av kärnkraft där atomkärnor slås ihop istället för att klyvas som i 
dagens kärnkraftverk. Processen är en kopia av solens sätt att fungera. Här bedrivs och behövs 
mycket forskning. Bl a måste temperaturer på över hundra miljoner °C uppnås. Om tekniken 
fungerar kan lika mycket energi som finns i 300 liter bensin utvinnas ur en liter havsvatten. 
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Forskning pågår även på alternativa former av kärnkraft. Ny s k transmutationsteknik kan 
användas för att kraftigt minska livslängden hos långlivade radioaktiva ämnen i använt 
kärnbränsle från dagens reaktorer. Dessutom skulle billig elkraft kunna produceras i en s k 
Rubbia-reaktor. Kärnkraftens avfallsproblem skulle alltså kunna, om inte elimineras, så 
åtminstone reduceras till en acceptabel nivå. Dessutom anses bränslet, främst torium, ha en 
uthållighet som är jämförbar med fusionsenergins. 
 
FUSIONSKRAFT  

 
 
För att återskapa solens fusion här på jorden krävs enorma temperaturer ca 100 miljoner 
grader kelvin (absoluta nollpunkten 273.,15°C), vilket låter som ett barns överdrift, men man 
har faktiskt lyckats skapa temperaturer på  ca 500 miljoner grader Kelvin. Problemet är inte 
att uppnå temperaturen utan att det krävs mer energi för att hålla temperaturen uppe än vad 
man får ut ur fusionreaktorn. I en fungerande fusionreaktor kommer en del av av energin som 
utvinns användas till att bibehålla plasmans temperatur. 
Ett annat problem är att förvara den heta plasman inim kraftiga magnetfält. Detta kräver 
mycket energi. Man har skapat fusionreaktorer som en test för framtiden JET (Joint 
Europeans torus) i England, fast den lades ner i dember 1999. Nya projekt planeras, men det 
kommer att dröja innan man börjar använda fusionreaktorer i praktiken. Förmodligen kommer 
vi inte att se någon innan 2050. 
De första fusionsreaktorerna kommer inte vara helt fria från radioaktivitet. I framtida 
reaktorer kan man använda sig av alternativa material och minimera radioaktiviteten. 
Dagens kärnreaktorer använder sig av uran och radioaktiviteten finns kvar i över tusen år. 
Därför tvingas man att begrava det under urberg och dyligt för att undvika kontakt med 
omvärlden. 
Radioaktiviteten i en fusionreaktor sönderfaller inom ca 100 år. Alla radioaktiva ämnen 
skapas ifusionreaktorn. Uran behöver inte transporteras till reaktorn. Risken för en härdsmälta 
elimineras. En fusionsreaktor stänger av sig själv om någonting går fel 
 
Våg-, tid- och vattenkraftverk 
Det finns stora mängder energi i världshaven. På platser med stora tidvattenskillnader t ex 
Frankrike, England och Kanada kan stora nivåskillnader nås genom att vatten får strömma 
förbi undervattensturbiner vid växling från ebb till flod och tvärtom. El kan även produceras 
direkt med flytande kraftverk som utnyttjar vågornas rörelser. Även möjligheten att utvinna el 
från havsströmmar har prövats. 
Vågornas energi förflyttas genom vågrörelsen, och man utrycker tillgänglig vågenergi som 
effekt per meter vågfront. Denna beror på våghöjden som man mäter mellan vågtopp och 
vågdal och samt på vågperiodtiden som är tiden som förflyter mellan att två vågtoppar 
anländer. Den totala tillgången på vågenergi är mycket stor, den beräknas till 1000 TW/år runt 
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Storbritannien, 750 TWh/år utanför Norges och 25-30 TWh i Svenska vatten. En utbyggnad 
av vågkraftverk i Skandinavien skulle kunna bidra med en elproduktion på 25 TWh/år varav i 
Sverige 4 TWh/år.  
Ett vågkraftverk är en anläggning som omvandlar vattenvågors rörelseenergi till el. 
Experiment med vågkraft har gjorts i vissa länder, som Japan, England, Norge och Sverige. 
I ett försök med vågkraft har man utnyttjat en boj som följer vågornas rörelse, bojen är i sin 
tur kopplad till en linjär generator som ligger på havets botten. Den linjära generatorn är 
anpassad till vågorna och absorberar det lite godtyckliga plaskandet till elektricitet direkt. 
Skillnaden på den här tekniken för vågkraft och tidigare teknik är generatorn. Tidigare har 
använts standardgeneratorer som ska drivas med 1 500 varv / minut av vågor som skvalpar 
fram och tillbaka. Mekanik har omvandlat skvalprörelsen till att driva generatorn med 
konstant varvtal. Ansträngningarna för att utveckla vågkraftverk för storskalig elproduktion 
har hittills bara resulterat i försöksanläggningar. 
 
VÅGKRAFTVERK 

 
1 En boj flyter i vattenytan 
2: Bojen följer vattenytans rörelse 
3. En förtöjning är kopplad mellan bojen och en pistong (rotor) med permanentmagneter som rör sig på en pelare 

på botten 
4. Pelaren består av en stator som bygger på kabellindad teknik 
5. Pelaren sitter fast i ett fundasment på havsbotten 
6. Bojen driver på så sätt en linjärgenerator, som är placerad på havsbotten. 
 
Den största skillnaden mellan en linjärgenerator och en roterande generator är att det inte 
finns någon grundfrekvens i den spänning och ström som erhålls från statorn. Detta innebär 
att det inte går att koppla generatorn direkt till ett elnät. Lösningen är att installera en lik- och 
en växelriktare innan sammankopplingen med nätet görs. Ur tekniskt perspektiv ligger fokus 
på att räkna på magnetiska flöden samt att få en stabil lösning ur systemsynpunkt. 
Konstruktionen är relativt enkel men ställer mycket höga krav på noggrannhet för att kunna 
ha ett litet luftgap i extrem miljö.  
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MAGNETISKA FLÖDESTÄTHETEN I STATORN, SKAPAT AV YTMONTERADE PERMANENT 
MAGNETER 

 
 
Vågkraftverken har ekologiskt flera fördelar eftersom det endast är en del av en boj som 
sticker upp ovanför vattenytan. Generatorn är placerad på ett djup där få miljökonsekvenser 
förväntas.  
Vågor kan man betrakta som lagrad vindenergi. Störst energi har vågor som skapas av 
vindarna som blåser tvärs över Atlanten. De kan röra sig om 1000-tals kilometer nästan utan 
energiförluster som träffa Europas kuster. För svensk del kommer det aldrig att röra sig om 
mer än några procent av vårt elbehov. Men globalt sett är det mycket intressant. 
 
Elproduktionskostnader 
Kostnaden för elproduktion ändras då skatterna och bidragen räknas in i 
elproduktionskostnaden. Utan dessa styrmedel skulle vindkraft vara en mycket kostsam teknik 
och exempelvis kolkraftvärme en billig teknik. Med styrmedlen blir elproduktionskostnaderna 
de motsatta; kolkraftvärme blir mer än dubbelt så kostsam som vindkraft. Av det senare ser vi 
resultatet i form av en snabbt växande vindkraftspark. 
Kärnkraftverk utnyttjar termodynamiska processer av samma typ som t.ex. 
kolkondenskraftverk. Här kommer den tillförda energin från radioaktivt sönderfall och inte 
från kemisk energi. Eftersom man av process- och säkerhetsskäl väljer låga temperaturer och 
tryck på ångan i processen, blir verkningsgraden klart lägre, ca 33 %. Ingen av de tre 
kärnkraftsverken i Sydsverige nyttjas för fjärrvärmeproduktion idag varför ca 90 TWh/år kyls 
ut i havet vilket motsvarar tre gånger så mycket energi som den totala elanvändningen i 
Sydsverige.  
Den befintliga kärnkraften i Sverige konkurrerar främst med vattenkraften, men också med 
befintlig kolkraft särskilt i Danmark som har marginalkostnader på cirka 10 öre/kwh med 
dagens låga kolpriser. 
Kärnkraftens rörliga produktionskostnad är i Sverige 10 - 13 öre/kwh , bestående av:  
 
KÄRNKRAFTENS RÖRLIGA PRODUKTIONSKOSTNAD 
Bränsle   2-3 öre kWh 
Drift och underhåll 4-8 öre kWh 
Avfall, rivning (fondering)    2 öre kWh 
Skatter, avgifter     2 öre kWh 
 
Eftersom kraftföretagens försäljningsportfölj består av kort- och långtidsavtal och försäljning 
på spotmarknaden med genomsnittspriser som ligger närmare terminspriserna än de extrema 
lågpunkterna på spotpriskurvan är det helt klart att befintlig kärnkraft är mycket 
konkurrenskraftig om hänsyn endast tas till rörlig marginalkostnad. 
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Eftersom lågpristiderna ligger på sommaren med riklig tillgång till vattenkraft förläggs 
kärnkraftverkens avställning för bränslebyte och service till sommaren och perioder med 
coast-downdrift anpassas till förväntad prisbild.  
Konkurrensen och de låga elpriserna gör att de gamla kvalitetsindikatorerna - tillgänglighet 
och kostnad per kwh inte har samma betydelse som förut. Nu gäller det att vara tillgänglig när 
priset är högt, även om det skulle innebära att kostnaden per kwh blir högre. Det är inte längre 
maximal produktion som ska premieras utan maximal lönsamhet. Nya produktionsstrategier 
måste utarbetas för att anpassas till den nya marknaden. 
Det är inte längre givet att kärnkraften i alla lägen är lönsam om all el skulle säljas på 
spotmarknaden. Inte heller kan vi i alla lägen vara säkra på att få täckning för 
kapitalkostnaden som i Sverige är relativt låg eftersom vi byggt våra kärnkraftverk mycket 
kostnadseffektivt. Den genomsnittliga kapitalkostnaden för ett svenskt kärnkraftverk ligger 
omkring 5 öre/kwh med normal utnyttjning vilket kräver ett producentpris på 15 - 18 öre/kwh. 
Detta är idag inte omöjligt att få en stor del av året. De låga elpriserna får konsekvensen att 
utrymmet för reinvesteringar har krympt och allt hårdare prioritering krävs även om kravet på 
säker drift aldrig eftersätts.  
En jämförelse mellan kostnader för dagens vatten- och kärnkraft med ny elproduktion visar 
också att de befintliga anläggningarna är mycket konkurrenskraftiga gentemot alla slag av 
nybyggd produktion. Bland de alternativ som studerats är modern gasturbinteknik eldad med 
naturgas billigast. 
 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR VATTEN- OCH KÄRNKRAFT I JÄMFÖRELSE MED NY TEKNIK, 

BERÄKNING UTAN SKATTER, BIDRAG ETC., FÖR 5 % RÄNTA. 

 
Utöver den direkta kostnaden skall läggas skatter och avgifter vilket ger en helt annan bild. 
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ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR VATTEN- OCH KÄRNKRAFT I JÄMFÖRELSE MED NY TEKNIK, 
BERÄKNING MED SKATTER, BIDRAG ETC., FÖR 5 % RÄNTA. 

 
Tack vare en subvention på 20 öre per kwh är nu vindkraften billigast. Billigast för 
producenten , men inte för samhället eftersom samhället , skattebetalarna står för 
subventionen. Biobränsle som används enbart för kraftvärmeproduktion är ett specialfall där 
kostnadsallokeringen mellan el och värme har stor betydelse för resultatet. Befintlig kärnkraft 
med skatter och avgifter kommer upp i nästan samma kostnad som moderna 
gasturbinanläggningar med hög verkningsgrad. Detta gäller vid dagens låga gaspriser och 
gasturbinanläggningar är mycket känsliga för gaspriset som är nästan 70 % av kostnaden 
Beräkning av elproduktionskostnad har gjorts med hjälp av en utvecklad beräkningsmodell 
för ett antal anläggningar som representerar dagens kommersiella teknik.  
Beräkningar har gjorts av elproduktionskostnaden för samtliga anläggningsalternativ med och 
utan skatter etc. samt utan skatter etc. vid 5 % ränta. 
 
Förväntningar idag 
Fortsatt ökad elanvändning, råkraftpris 30 öre/kWh vid marginalprissättning, en ökning av 
biobränslebaserad kraftvärme och vindkraft, en expansion av naturgasnätet, ny storskalig 
naturgasbaserad elproduktion och handel med utsläppsrätter. 
 
Beräkningsmodellen 
Exel-baserad modell, beräknar elproduktionskostnad enligt anuitetsmetoden, fördefinierade 
indata kan ändras, anläggningsdata, bränslepris, skatter, avgifter, bidtag och värmekreditering. 
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BERÄKNINGSMODELLEN 
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ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING UTAN SKATTER, BIDRAG ETC., 

FÖR 5 % RÄNTA. 

 
 
Lägst produktionskostnad ger den stora avfallsanläggningen, vilken ger negativ 
mottagningsavgiften på avfall, det vill säga en intäkt för bränslet. Högst produktionskostnad 
uppvisar nu biokraftvärme och de naturgaseldade 1 MW-anläggningarna eftersom den del av 
bränslet som går till värmeproduktionen beskattas. 
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ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING MED SKATTER, BIDRAG ETC. 
FÖR 5 % RÄNTA. 

 
 
En förändring av kraftvärmebeskattningen gynnar de gasturbinkraftvärme eldade och 
gasmotorkraftvärme eldade anläggningarna. Kolkraftvärme och de större naturgas eldade 
anläggningarna gynnas kraftigt. Övriga anläggningstyper påverkas ej. 
Produktionskostnaden för en kraftvärmeanläggning presenteras också som elproduktions- 
kostnad som funktion av värmeintäkten i diagramform. I samma diagram kan även 
värmeproduktionskostnaden för ett givet elpris avläsas. I nedanstående diagram, visas som 
exempel resultatet av en beräkning med skatter etc. (5 % ränta) för tre 
kraftvärmesanläggningar: gaskombi 40 MWe samt biokraftvärme 30 MWe respektive 10 MWe. 
Ur diagrammet kan utläsas vilken teknik som ger lägst elproduktionskostnad vid olika värden 
på producerad värme. 
 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR KRAFTVÄRMEANLÄGGNINGAR SOM FUNKTION AV 

VÄRMEINTÄKTEN MED SKATTER ETC. FÖR 5 % RÄNTA 
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Beräkningar har utförts även för intressant ny teknik som förväntas få en stark utveckling 
under perioden, liksom för vidareutvecklade versioner av några av dagens teknikalternativ, 
med hänsyn tagen till förbättrade prestanda, reducerad specifik investeringskostnad, etc. 
Följande tekniker har betraktats: 
 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR OLIKA TEKNIKER, BERÄKNING UTAN BIDRAG ETC. FÖR 
5 % RÄNTA 

 
 
Beräkningen är gjord utan hänsyn till skatter, bidrag etc. Utöver de anläggningsspecifika 
förutsättningarna är beräkningarna baserade på samma förutsättningar vad det avser 
bränslepriser, ränta etc. som för dagens teknik enligt tidigare beskrivning. 
 
ELPRODUKTIONSKOSTNAD FÖR UTVECKLAD OCH INTRESSANT NY TEKNIK UTAN SKATTER 

ETC. FÖR 5 % RÄNTA. 
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Lägst produktionskostnad utan skatter etc. ger existerande vattenkraft, kärnkraft, och våta 
gasturbiner,. Solceller ger klart högst produktionskostnad. 
Vid en beräkning med skatter och bidrag etc. förändras det inbördes förhållandet mellan 
teknikerna kraftigt. Produktionskostnaden för vindkraft sänks (till följd av el-certifikat 20 
öre/kWh) samtidigt som de våta gasturbinerna får en högre kostnad. Naturgasbaserade 
gaskombianläggningar ger en låg elproduktionskostnad (utan skatter, bidrag, etc.) jämfört 
med övriga alternativ. För att de ska kunna vara konkurrenskraftiga förutsätts att naturgas 
finns tillgängligt till ett konkurrenskraftigt pris. 
Deponiskatter och andra miljöavgifter, samt kommande förbud mot att deponera brännbart 
avfall, gör att avfallsförbränning sannolikt ökar, även i liten skala. Avfallsbaserad el kan 
därmed bli ett viktigare utvecklingsområde. En införd förbränningsskatt kan komma att höja 
den låga elproduktionskostnaden. 
 Ny vattenkraft kan med de mest gynnsamma förutsättningarna ge relativt låga 
elproduktionskostnader. 
Utbyggnadspotentialen med idag gällande politiska beslut är mycket begränsad. 
Förnybara energislag som vindkraft och storskalig biokraftvärme är konkurrenskraftiga 
alternativ jämfört med fossilbaserad produktion med nuvarande och föreslagna skatte- och 
certifikatsystem. 
Små naturgaseldade anläggningar blir konkurrenskraftiga om de, som antagits här, ersätter 
naturgasbaserad värmeproduktion (hög värmekreditering). 
Kärnkraften är mycket konkurrenskraftig i en jämförelse med alla slag av nybyggd och 
existernade produktion.  
Bland de alternativ som studerats är modern gasturbinteknik eldad med naturgas billigast. 
Avregleringen har inneburit en hårdnande konkurrens inom energibranschen. Detta kan 
minska möjligheterna att satsa på ny intressant teknik, speciellt om det är förenat med större 
investeringar och risktagande. 
För en kraftvärmeanläggning är elproduktionen beroende av värmeunderlagets storlek, dvs. 
värmebehovet är styrande för anläggningens dimensionering, vilket innebär att en anläggning 
med hög elverkningsgrad producerar mer el på det givna värmeunderlaget än en anläggning 
med sämre elverkningsgrad. Detta leder till att en teknik med högre elproduktionskostnad 
uttryckt i öre/kWh kan vara mer lönsam än en anläggning som uppvisar en lägre kostnad 
beroende på att mer el produceras, dvs. volymen är en parameter som också måste beaktas. 
 
Slutsatser 
 
Nuläge 
Ökat intresse för avfallsförbränning, begränsad potential för ny vattenkraft, vind och bio 
energi är konkurrenskraftiga med nuvarande skatte- och stödsystem, storskaliga naturgas-
anläggningar är beroende av naturgaspris och utsläppsrätter, små naturgasanläggningar är 
konkurrenskraftiga vid hög värmekreditering. Vindkraft har potential för kostnadsreduktion. 
Solceller är endast aktuellt för nischtillämpningar. Kärnkraft kan vara lösningen i framtiden 
för både nya och existerande anläggningar. 
 
Jämfört med tidigare 
Vi har fått högre värmekreditering, högre energiskatter (kraftvärme), högre 
mottagningsavgifter för avfall och avfallskraftvärme. Investeringsbidrag ersätts av el-
certifikat. Vindkraft har fått lägre produktionskostnad. Övrig storskalig teknik har fått realt 
oförändrad kostnad. 
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