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Abstract 
This report is a literature and source study with the purpose of exploring the Swedish renewable 

electricity development. Renewable energy is today important in society as it generates the 

electricity that we are in need of, without affecting the environment to the same extent as fossil 

fuels. The objective of the report was to obtain the answer to how the Swedish electricity mix looks 

like and if possible, be able to answer how it might look for the next generation. The technologies 

used today in each type of power plant are something that is rendered in the report. 

All power production affects the environment in some way. The report describes the environmental 

impacts using life-cycle assessment that points out where in the production and operation process 

the greatest impact occurs. Furthermore, the report examines the Swedish use of electricity and 

discussions have been held on how this may affect the future electricity production. An interesting 

topic during the process of the report was whether a large-scale export of electricity to neighboring 

countries by means of submarine power cables, was possible for Sweden. 

The conclusion of the study was that there is a very significant potential for further development of 

the renewable power sources. However, means of control is one of the determining factors for the 

rate of expansion. Political decisions also have a major influence on the amount of renewable 

electricity that can be available in the future.  
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Sammanfattning 
Denna rapport är en litteratur- och källstudie med syfte att utforska den svenska förnybara elens 

utveckling. Förnybar energi är idag viktigt i samhället då den genererar den el som vi är i behov av, 

utan att påverka miljön i lika stor omfattning som tidigare energislag. Målet var att efter genomfört 

arbete, ha svar på hur Sveriges elmix ser ut och eventuellt kunna svara på hur den kan se ut till nästa 

generation. Vilka tekniska lösningar som används idag för respektive kraftslag är något som återges i 

rapporten. 

Alla kraftslag påverkar miljön på något vis. Rapporten beskriver dessa miljöpåverkan med hjälp av 

livscykelanalyser som pekar på var i produktions- och driftprocessen som den största påverkan sker. 

Vidare granskar rapporten den svenska elanvändningen och diskussioner har hållits på hur denna kan 

komma att påverka den framtida elproduktionen. Ett intressant ämne under arbetets gång var, 

huruvida en storskalig export av el till närliggande länder med hjälp av sjökablar var möjligt för 

Sverige.  

Studiens slutsats blev att det finns en väldigt stor utbyggnadspotential för ett flertal förnybara 

kraftslag. Dock bestämmer ett flertal styrmedel utbyggnadstakten. Även politiska beslut har ett stort 

inflytande för hur mycket förnybar elproduktion som kommer att finnas i framtiden.  
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Förord 
Projektet är huvudmomentet i kursen Examensarbete inom energiteknik 15 hp. Kursen går under 

vårterminen, tredje året i Energiingenjörsprogrammet på Halmstad högskola. Under den treåriga 

studietiden har kurser såsom miljölära, energilära, solenergiteknik, bioenergi med förbränning, 

vindkraftteknik, LCA och andra verktyg för miljöstyrning och flera andra kurser givit oss kunskap och 

färdigheter som har hjälpt oss hela vägen fram till detta sista moment i vår utbildning. 

Skribenterna vill därför tacka alla lärare på Högskolan i Halmstad samt klasskamraterna som 

tillsammans har underlättat denna studietid.  

Ett speciellt tack till vår handledare Göran Sidén som bidragit med kloka råd och tips.  

Och sist men inte minst ett stort tack till vår studierektor Ingemar Josefsson som under dessa år har 

hjälpt oss mycket.  

 

 

Halmstad, Juni 2013 

 

Alex Le & Alexandra Sträng
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1. Tecken- och ordsförklaringar 
Nedan beskrivs variabler, parametrar och förkortningar som används i rapporten. Vissa förkortningar 

förklaras igen i texten. 

Förkortningar och tecken 
Benämning Tecken/förkortning Enhet 

 

International Energy Agency IEA  

Livscykelanalys LCA  

Air mass AM [-] 

Zenitvinkeln α [°] - Grader 

Solintrålningen I [W/m2] - 
Watt per kvadratmeter 

Solarkonstanten I0 ≈ 1365 [W/m2] - 
Watt per kvadratmeter 

Atmosfärens absorptionskoefficient μ ≈0,241 [-] 

Effekt P [W] - Watt 

Vindhastigheten vid navhöjd Vnav [m/s] - Meter per sekund 

Vindhastighet på referenshöjd V0 [m/s] - Meter per sekund 

Höjd till navet h [m] – Meter 

Referenshöjd h0 [m] – Meter 

Experimentell höjdkoefficient β [-] 

Ett vindkraftverks årsproduktion Wår [kWh] - kilowattimmar 

Effektkoefficienten Cp [-] 

Luftens densitet Pl ≈1,2 [kg/m3] – Kilogram 
per kubikmeter vid 20 °C 
och 100kPa 

Kubfaktorn k3 [-] 

Sveparean A [m2] - Kvadratmeter 

Antalet timmar per år h 8760 

Vindens hastighet  V [m/s]- Meter per sekund 

Framströmmande vatten Vv [m3/s] – kubikmeter per 
sekund 

Vattnets densitet Ρv ≈1000 [kg/m3] – 
Kilogram per kubikmeter 
vid 20 °C och 100kPa 

Tyngdaccelerationen på jorden g [-] 

Fallhöjden i ett vattenkraftverk h [m] – Meter 



2 
 

Prefix 
k = 10

3
  

 

M = 10
6  

 

G = 10
9  

 

T = 10
12  

Förtydligande 
 I rapporten förekommer det olika effekt- och energibenämningar.  

Effekt mäts i enheten watt. Energi är effekt per tidsenhet, wattimmar. 
50 MW är ett exempel på effekt som ett vattenkraftverk kan ha. Om vattenkraftverket 

arbetar på full effekt, det vill säga 50 MW i tio timmar har vattenkraftverket genererat 500 

MWh energi.  

50 MW*10h = 500 MWh  

I rapporten används wattimmar med prefixer som enhet för energi, SI-enheten för energi är 

annars joule [J].  

 

 Elproduktion är ett ord som ofta förekommer i rapporten. Här är det värt att nämna att 

termen går emot termodynamikens första huvudsats – lagen om energins bevarande. Lagen 

säger att energi varken kan förstöras eller skapas. El är det vill säga bara en omvandling av 

energi och ordet produktion bör egentligen bytas ut mot omvandling eller liknande. 

Elproduktion har trots detta valts att användas för att undvika missförstånd.   

 

 Hotspots är en benämning inom livscykelanalysen och syftar på det område eller processteg 

där den största miljöpåverkan sker.  
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2. Introduktion 
I detta kapitlet beskrivs bakgrunden till projektet, vad som önskas uppnås och vad som avgränsas i 

rapporten. 

2.1 Problemställning 
Den moderna människan har påverkat miljön mer eller mindre sen hon gick från att vara en 

vandrande samlare, som flyttade till olika platser då det blev brist på föda, till att permanent bosätta 

sig, tämja djur och odla sin egen mat. Men även då påverkade hon bara omgivningen omkring sig, 

lokalt. Det var under industrialisering som den regionala och globala miljöpåverkan verkligen kom 

igång. På den tiden var det var acceptabelt så länge utsläppen från skorstenarna bara fördes bort så 

långt som möjligt. Därför byggdes skorstenarna så höga. 

En bok vid namn ”Tyst vår” av Rachel Carson som kom ut 1962, blev en väckarklocka för samhället. 

Carson menade att orsakade miljöproblem kommer till slut att slå tillbaka på människan. De 

förnybara kraftslagen har sen sent 80-tal kommit att bli mer och mer vanliga i världen. Samhället har 

sakta insett att fossila bränslen någon gång kommer att ta slut. Dessutom påverkar de miljön 

negativt. Nedan ses ett linjediagram över hur Sveriges förnybara elanvändning har ökat sen 1990. 

Det är idag högaktuellt med förnybar energi.  

Idag kan det läsas i nyhetstidningar och tidsskrifter om förnybar energi och ut på en motorvägen i 

Sverige är det högst troligt att vindkraftverk stöts på. Samtidigt ökar befolkningen och alla har lika 

mycket rätt till en hög levnadsstandard. Leder detta dock till en ökad elanvändning? Idag byggs det 

mer och mer vindkraftverk men exakt hur ser situationen ut idag för vindkraften och de andra 

förnybara kraftslagen? Hur mycket förnybar el har vi i Sverige? Tanken är att efter rapporten är 

genomläst, skall dessa och många fler frågor kring förnybar elproduktion vara besvarade. 

 

Figur 1. Linjediagram över utvecklingen av Sveriges förnybara energianvändning med årtal i X-axeln  
och andel i procent i Y-axeln, Data hämtad från Energimyndigheten [1]. 

2.2 Syfte 
Grundsyftet med projektet är att få kunskap över Sveriges utveckling vad gäller förnybar energi inom 

den elproducerande sektorn. Ämnet valdes utifrån intresse som grundar i att förnybar energi 

används mer och mer runt om i världen. Sverige har även flera miljömål att uppnå där förnybar 

energi kan bidra som lösning. 
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2.3 Mål 
Det övergripande målet med rapporten är att få kunskap över Sveriges läge vad gäller förnybar 

elproduktion, och hur denna påverkar miljön. Frågor vi vill besvara är: 

 Hur mycket förnybar elproduktion har vi idag? 

 Hur mycket av varje kraftslag? 

 Hur påverkar dessa kraftslag och dess livscykel miljön? 

Vi vill som avslutande diskussion i rapporten kunna besvara på följande frågor 

 Hur kommer framtiden för respektive kraftslag se ut? 

 Kommer elproduktionen att öka? 

 Finns det annan tekniklösning för respektive kraftslag? 

2.4 Avgränsningar 
I arbetet kommer elnätet inte att behandlas. Om vind- och solkraft ska få en ökad marknadsandel 

måste även smarta elnät utvecklas som kan hantera dessa oförutsägbara energikällor. Vid en 

eventuell ökning av förnybar elproduktion kan påfrestningar på elnätet uppstå. Detta och tekniska 

lösningar på problemet vad gäller elnät hanteras alltså inte i denna rapport. Högaktuellt i det hållbara 

samhället är elbilar och bilar i allmänhet vars bränsle inte ger negativ miljöpåverkan. En bilflotta som 

går på el medför att mer elproduktion behövs. Även detta väljer vi att avgränsa i rapporten. 

Omfattande teknisk beräkning ingår inte då arbetet är tänkt att beskriva utvecklingen översiktligt.  

Ekonomin som finns i den förnybara energibranschen, vad gäller kostnad vid investering och vinst för 

varje kraftslag har ej behandlats. Fastän ekonomin spelar en stor roll så avgränsas detta i rapporten 

på grund av tidsskäl.   



5 
 

3. Metod 
För att nå projektets mål har har vi som delmål gjort en litteraturstudie med hjälp av facklitteratur 

och elektroniska källor för respektive förnybara kraftslag. 

En övergripande mall på rapportens struktur och arbetsfördelning gjordes tidigt, där vad som skulle 

ingå i resultatet diskuterades. Många förändringar på mallen gjordes dock under arbetets gång, då 

vissa ämnen kändes för stora och valdes att avgränsas istället. Underrubrikerna arbetades därefter 

systematiskt igenom.  

En överskådlig granskning av respektive kraftslags historia har valts att ta med för att bättre förstå 

kraftslagens utveckling. Det är även anledningen till varför vi har valt att ta med ett avsnitt om 

Sveriges elanvändning. Trender kan ge en indikation på hur framtiden kommer att se ut. 

Majoriteten av källorna är elektroniska källor då de är mest uppdaterade. En stor del statistik från 

svenska statistikdatabaser har används. Facklitteratur har används då tekniken bakom varje kraftslag 

beskrivs. Även relevant litteratur och kursmaterial från tidigare kurser inom 

energiingenjörsprogrammet  har används, kurser som Miljökonsekvensbeskrivning, LCA, 

Vindkraftteknik, Energiteknik m.m. 

Möten med vår handledare har även skett vid frågor och funderingar. Uppstarts-, halvtids- och 

slutseminarium har under arbetets gång varit väldigt givande, då feedback har givits från 

opponentgrupper. Slutligen gjordes en komplettering med hjälp av material och åsikter från 

handledaren och opponentgrupperna.  
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4. Resultat 

4.1 Elanvändningen i Sverige 
I ett globalt perspektiv så är den svenska elanvändningen väldigt hög och beror på Sveriges 

geologiska lokalisering samt vår energi och el-intensiva industri [2]. Det kalla klimatet i Norden leder 

till en ökad energianvändning då ökat värmebehov tillkommer. Sverige låg år 2010, enligt IEA 

(International Energy Agency), på sjätteplats över elanvändningen i världens länder med 15 000 kWh 

el per invånare och år [3].  

År 2012 var den totala elanvändningen 131,6 TWh. De två sektorer som stod för nästan 95 procent 

av användningen var Bostads- och servicesektorn och industrisektorn, varav Bostads- och 

servicesektorn stod för ca 55 procent av den totala elanvändningen, det vill säga 72,2 TWh.   

 

Figur 2. Elanvändningen i Sverige 2011, data hämtad från Energimagasinet [4]. 
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4.1.1 Elanvändning i bostäder och service 

Bostadssektorn omfattar småhus, jordbruk, flerbostadshus och fritidshus, medan servicesektorn 

består av gatu- och vägbelysning, järnvägar, fjärrvärme och vattenverk, sjukhus, skolor m.m. 

4.1.1.1 Hushållsel och driftel 

När det kommer till elanvändningen inom bostads- och servicesektorn så kan den delas upp på 

hushållsel, driftel samt uppvärmning med el. Hushållselen står för elen som används till apparater i 

det vardagliga livet såsom exempelvis datorer, kylskåp, spis, belysning och stereo. Driftelen är den el 

som används av pumpar och fläktar i till exempel ventilationssystem, men även gatubelysning [5].  

Nedan kan ses ett diagram över elförbrukningens fördelning i ett hushåll. Uppgifterna i diagrammet 

är från 2007 då ingen nyare data har kunnat hittas. Idag finns det mer energieffektiva vitvaror och 

andra elkrävande tekniker i hemmet som spar på elanvändningen, till exempel lågenergilampor. 

Lågenergilampor kommer snart att ersätta glödlampan helt, som successivt håller på att fasas ut ur 

Sverige. Dagens tvättmaskiner, kyl- och frysskåp är mycket energieffektivare jämfört med tidigare 

vitvaror. 

 

Figur 3. Cirkeldiagram över fördelningen av hushållsel, data hämtad från Svensk energi [5]. 

Utveckling av elanvändningen inom bostads- och servicesektorn, med undantag för elvärmen, har 

haft en jämn ökningstakt sedan 1960-talet. Dock inträffade en oljekris 1973 och en tillfällig 

sparkampanj under 1980 till 1981 som gjorde att ökningen av användningen tillfälligt bröts. Sen dess 

har användningen av hushålls- och driftel i bostadssektorn ökat relativt stadigt och beror dels på att 

antalet bostäder ökat och dels på ökad apparatstandard även om ökningstakten av hushålls- och 

driftel har minskat de senaste åren. Idag renoveras många flerbostadshus där gamla kylskåp, 

diskmaskiner, spisar och tvättmaskiner byts ut. Bytet av gamla vitvaror till modernare sparar energi 
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då de helt enkelt är energisnålare. Dock har även vi människor på sistone ökat användningen av 

elektronik då till exempel hemdatorer och diskmaskiner blir allt vanligare i hemmen. Även i 

servicesektorn ökade användningen under 1980-talet. Ökningen berodde på en kraftig 

standardhöjning vid renovering, ombyggnad och nybyggnation av bland annat skolor, sjukhus, affärer 

och kontor, då mer komfortvärme, belysning, ventilation och kontorsutrustning kom till [5]. Nedan 

ses ett linjediagram över elanvändningens utveckling i bostad- och servicesektorn. Diagrammet 

sträcker sig endast till 2010 då ingen nyare undersökning har hittats. 

 

Figur 4. Linjediagram över elanvändningen utveckling i Sverige, data hämtad från Energimyndigheten [1]. 

4.1.1.2 Elvärme 

Den sista kategorin, elvärme, står för el som används för att värma hemmet eller lokalen antingen 

genom direktverkande el, vattenburen elvärme eller värmepumpar. Den vattenburna elvärmen 

värms upp med hjälp av elpatroner eller en elpanna medan den direktverkande elen omvandlas 

direkt till värme i till exempel elradiatorer [6]. Elvärme står idag för cirka 30 procent av 

uppvärmningsenergin i bostadssektorn, främst i småhusen. Det beror på att från 1960 till 1980-talet 

byggdes ett stort antal småhus med direktverkande elvärme och efter 1980 hade flertalet nybyggda 

hus vattenburen elvärme. Dessutom bytte många husägare, under åren 1982 till 1986, från oljepanna 

till elpanna för att minska oljeberoendet till konsekvens av oljekrisen som inträffade under början av 

1980-talet. De senaste åren har antalet värmepumpar ökat kraftigt [5]. 

Under vinterperioden kan den direktverkande el som används till uppvärmning i småhus skapa 

problem, då den är relativt stor, och det krävs en stor installerad effekt under de allra kallaste 

vinterdagarna. Effektproblemet utökas då många småhus ställer om värmeförsörjningen från 

exempelvis oljepanna eller vedpanna till bergvärme, eftersom bergvärme använder el för att driva en 

pump och som dessutom kompletteras med en elpatron som sätts in då behovet av värme är stort 

[7].  
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4.1.2 Elanvändning i industrin 

I figur 5 kan det ses att massa- och pappersindustrin dominerar inom elanvändningen i svensk 

industri och enligt hemsidan Skogsindustrierna så fanns det år 2010 ett femtiotal massa- 

pappersindustrier i Sverige [8]. Anledningen till varför elanvändningen sjönk år 2008 var finanskrisen 

under andra halvåret [9].  

 

Figur 5. Elanvändning för svensk industri per bransch, data hämtad från Energimyndigheten - Energiläget i siffror [10] & 
SCB [11]. 

En viktig anledning till varför industrin idag är elintensiv är för att elen har kommit att bli billigare än 

oljan som därmed blivit ersatt. Detta ökar dock inte energianvändningen utan tvärtom så spar detta 

på energianvändningen, jämfört med användningen av olja, då energi sparas totalt sett genom olika 

slags ellösningar [3].  

Massa- och pappersindustrin är en av Sveriges basindustrier. En stark basindustri säkerställde 

Sveriges ekonomiska tillväxt. Basindustrin hamnar ofta i skymundan men är en ledande 

exportbransch då den står för cirka 30 procent av den svenska exporten [12]. Det finns ett samband 

mellan ekonomisk tillväxt och ökad elanvändning enligt IEA och om Sveriges basindustri ska växa 

kommer den även att använda mer el [13]. 
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4.2 Sveriges miljömål 
I följande kapitel kommer en kort förklaring till vilka de olika 

miljömålen är. Rapporten kommer sedan att behandla de olika 

kraftslagens inverkan på miljömålen under respektive 

kraftslagsrubrik.  

Riksdagen har beslutat om 16 mål som beskriver hur miljön i 

Sverige skall vara. Det gäller allt från frisk luft och giftfri miljö till 

myllrande våtmarker och ett rikt växt och djurliv. Målen styr 

Sveriges miljöarbete och visar vägen till hur miljöproblemen som 

finns i dagsläget skall lösas till år 2020. Genom alla mål granskas 

tillståndet i miljön, även samhällets insatser analyseras för att se 

vilken effekt olika åtgärder kan få för miljön. Detta ligger då som 

grunden till bedömningen till hur målet kan nås. Syftet med 

miljömålen är att kunna lämna över ett samhälle där 

miljöproblemen är lösta samt uppnå en miljömässig hållbar 

utveckling [14]. Nedan beskrivs kortfattat vilka dessa mål är. 

Begränsad klimatpåverkan 

”Enligt FN:s ramkonvektion för klimatförändringar skall halten av växthusgaser stabiliseras på en nivå 

som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte anses som farlig. Den biologiska 

mångfalden skall bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställas och andra mål för hållbar utveckling 

skall inte äventyras.” [15] 

Frisk luft 

”Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” [16] 

Bara naturlig försurning 

”Nedfallet av försurande ämnen skall underskrida den gräns för vad vatten och mark tål. Det skall 

inte heller ske en ökning av korrosionshastighet i markförlagda tekniska material, 

vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.” [17] 

Giftfri miljö 

”Människans hälsa och den biologiska mångfalden skall inte hotas av förekomsten av ämnen som har 

skapats i eller utvunnits av samhället. Naturfrämmande ämnen skall vara så nära noll som möjligt 

och dess påverkan på människors hälsa och ekosystemet skall vara försumbar.” [18] 

Skyddande ozonskikt 

”Ozonskiktet skall utvecklas och på lång sikt beskydda jorden mot skadlig UV-strålning.” [19] 

Säker strålmiljö 

”Det skall finnas ett skydd mot skadliga effekter av strålning så att människors hälsa och den 

biologiska mångfalden inte tar skada.” [20] 

Ingen övergödning 

”Det skall inte finnas någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologiska 

mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten av de gödande ämnen i mark 

och vatten.” [21] 

Figur 6. De 16 svenska miljömålen, 
källa: Miljömål [174]. 
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Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendragens variationsrika livsmiljöer ska bevaras och ska vara ekologiskt hållbara. Man 

skall bevara naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 

ekologiska och vattenhushållande funktion.” [22] 

Grundvatten av god kvalitet 

”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag.” [23] 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

”Östersjön och västerhavet ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Rekreation, näringar och annat nyttjande av hav, 

kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Värdefulla områden skall skyddas 

mot ingrepp och andra störningar.” [24] 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska funktion skall bibehållas och även dess vattenhushållande funktion skall 

bevaras. Värdefulla våtmarker skall bevaras för framtiden.” [25] 

Levande skogar 

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden skall bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden skall värnas.” [26] 

Ett rikt odlingslandskap 

”Jordbruksmarkens och odlingslandskapets värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 

ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärkas.” 

[27] 

Storslagen fjällmiljö 

”Det skall finnas en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. Man skall ta hänsyn till dessa värden då man utför verksamheter i fjällen så 

att en hållbar utveckling främjas. Värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar.” [28] 

God bebyggd miljö 

”Tätorter, städer och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Kultur- och miljövärden ska tas till vara och utvecklas. 

Anläggningar och byggnader ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” [29] 

Ett rikt växt- och djurliv 

”Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer skall värnas. Den biologiska 

mångfalden ska bevaras och utnyttjas på ett hållbart sätt för nuvarande och framtida generationer. 

Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. 

Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för 

hälsa, livskvalitet och välfärd.” [30] 
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4.3 Elproduktionen i Sverige 
El kan sägas vara en energibärare, dvs elen transporterar energin från platsen den produceras till 

platsen den används. Det måste även produceras lika mycket el som används och om detta inte 

uppfylls så sker ett elavbrott. För att systemet skall vara i balans kan tillfälliga underskott och 

överskott i produktionen kompenseras genom att importera och exportera till och från våra 

grannländer (mer om import och export av el kan läsas under kapitel 4.8 Export och import). År 2012 

producerades totalt 163,3 TWh varav kärnkraft och vattenkraft stod för ungefär 78 procent av 

produktionen [4].  

 

Figur 7. Cirkeldiagram över Sveriges elproduktion per kraftslag år 2012, data hämtad från Energimagasinet [4]. 

4.3.1 Baskraft och reglerkraft 

Det är vattenkraften och kärnkraften som utgör Sveriges baskraft och som producerar el året runt. 

Även kraftvärme är en del av vår baskraft men står för en lägre andel av produktionen [31]. 

Baskraften som tillsammans med reglerkraften, kompletterande kraften samt reservkraften utgör 

Sveriges elproduktion.  

Vanligtvis producerar vattenkraften mer än kärnkraften i Sverige. Exempelvis så producerade 

vattenkraften 66,8 TWh, 65,8 TWh och 78 TWh år 2010, 2011 och 2012, medan kärnkraften 

producerade 55,6 TWh, 58 TWh och 60,9 TWh för respektive år [32]. Siffrorna för vattenkraft kan 

dock variera då vattennivån i magasinerna beror på om det är ett så kallat torrår eller våtår, det vill 

säga om nederbörden i form av snö och regn är kraftig eller inte. Under ett normalår brukar 

vattenkraften kunna ge 65 TWh. Motsvarande siffra för torrår och våtår är 50 TWh och 75 TWh [3]. 

Utöver att vattenkraften är en baskraft så används den även som reglerkraft då den sekundsnabbt 

kan reglera elproduktionen i Sverige, anpassat efter behov [31].  
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Det enda året då kärnkraften producerade mer än vattenkraften under 2000-talet var år 2004 då 

kärnkraften stod för 50 procent av elen som producerades i landet. Under detta år producerades 75 

TWh men då måste även hänsyn tas till att en av Barsebäcks reaktorer fortfarande var i gång [2]. 

4.3.2 Kompletterande kraft 

Den kompletterande kraften i Sverige består av produktionsanläggningar som endast kan leverera 

energi då och då, med andra ord energi som inte i förväg är planerbar, så som vind-, sol- och 

vågkraft. Denna kraft fungerar dock bra vid kombination med reglerkraft då reglerkraften kan ta över 

elleveransen vid utebliven produktion från den kompletterande kraften [31]. År 2012 låg siffrorna 

över elproduktion från vindkraft på 7,3 TWh vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2011. 

Enligt Svensk Vindenergi ska vindkraften kunna producera 11 TWh nästa år och med rätt 

förutsättningar stå för 20 procent av Sveriges elanvändning år 2020, det vill säga 30 TWh [33]. 

4.3.3 Reservkraft 

Reservkraft är oljeeldade kondenskraftverk eller gasturbiner som används då inte elproduktionen 

räcker till. Detta kan till exempel inträffa under mycket kalla vintrar eller vid elavbrott. Dessa 

kraftverk är dyra vid långvarig drift, då stora mängder bränsle behövs. Varje vinter förhandlas det hur 

mycket effektreserv som ska finnas tillgängligt och i förordningen (2010:2004) om effektreserv anges 

det att effektreserven under perioden 16 mars 2011 till den 15 mars 2013 ska uppgå till högst 1750 

MW [34; 35]. En effektreserv förhandlas med stora elkonsumenter. Detta kan till exempel vara ett 

företag inom massa- och pappersindustrin. En överenskommelse görs med företaget att vid 

effektbrist så stängs produktionen ned för att spara in på effekten. Företaget får sedan ett billigare 

elpris när det inte är effektbrist i landet [36].  

4.3.4 Distributionsförluster 

Det är värt att nämna är att det även finns distributionsförluster i nätet som håller sig relativt 

konstant år efter år [2]. Siffror på distributionsförlusterna för år 2011 visades under avsnitt 4.1 och 

var det året 10,2 TWh vilket motsvarar 7,3 procent. 

  

https://lagen.nu/2010:2004


14 
 

4.3.5 Styrmedel 

Det som ligger till grunden för beslutsordningen om utbyggnaden av förnybara energikällor i Sverige 

är kommunernas möjlighet att styra över sin markanvändning. För att Sverige skall kunna uppnå ett 

hållbart energisystem börs det ta hänsyn till vilka styrmedel berörs [37]. 

Några styrmedel som berör Sveriges energisystem är: 

 Kväveoxidavgiften  

 Energiskattelagen 

 Elcertifikat 

 Miljöbalken 

Dessa kategoriseras sedan in i grupper. Tre av dessa grupper som påverkar energimarknaden är: 

 Administrativa styrmedel som består av lagar som styr vad som är tillåtet på 

energimarknaden 

 Ekonomiska styrmedel som utgörs av avgifter, skatter och olika transfereringar som syftar på 

att göra oönskade energilösningar mindre lönsamma och att se till att de önskvärda 

energilösningarna blir lönsamma.  

 Informativa styrmedel är de styrmedel som ser till att energianvändaren får tillräcklig med 

information om mer önskvärda och energieffektiva produkter. 

4.3.5.1 Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är ett exempel på ett administrativt styrmedel. Det är ett internationellt avtal och 

målet är att minska utsläpp av växthusgaserna (koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid (N2O), 

fluorkolväten (HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid (SF6)) med 5,2 procent jämfört 

med 1990. Mål gäller för den första åtagandeperioden 2008-2012. De länder som undertecknat det 

juridiskt bindande protokollet ska står till svars för att utföra sina mål. Detta skall ske främst genom 

nationella åtgärder. En internationell utsläppshandel infördes med  avsikt att stimulera gröna 

investeringar och hjälpa partnerna att uppfylla sina utsläppsmål på ett kostnadseffektivt sätt [38].  

I december förra året samlades världens länder för FN:s klimatmöte COP 18 i Doha, Qatar. Vid mötet 

enades länderna om en andra åtagande period som löper under perioden 2013 till 2020. Världens 

länder enades då om att hålla den globala temperaturökningen under två grader fram till 2020. 

Australien, Schweiz, EU, Ukraina, Kazakstan, Lichtenstein och Vitryssland var de länder som tog på sig 

det bindande åtagandet om utsläppsminskningarna under denna period. Under perioden mellan 

2013 och 2020 har länderna möjlighet kunna höja sina åtagande och därmed ändra sin ambitionsnivå 

fram till mitten av perioden dvs år 2015 [39]. 
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4.3.5.2 Effektiva energimarknader 

Detta är ett administrativt styrmedel och består av EU-direktiv som avser att effektivisera de 

europeiska el- och gasmarknaderna. Styrmedlet avser bland annat att  konsumenterna fritt kan välja 

vilken el- och gasleverantör de vill ha.  Syftet med styrmedlet var att öka konkurrensen mellan olika 

leverantörer i Europa, vilket i sin tur skulle leda till mer rättvisa priser och en mer tillförlitlig 

energiförsörjning i Europa. El skulle då betraktas som om det vore vilken vara som helst [40]. 

4.3.5.3 Energieffektivisering och energimärkning  

Styrmedlet består utav ett energieffektiviseringsdirektiv som delvis innebär att offentliga organ ska 

köpa energieffektiva tjänster, varor och byggnader. Det är ett informativt styrmedel och dess mål är 

att minska den primära energitillförseln. Syftet med energieffektiviseringsdirektivet är att 

effektivisera energiåtgången i hela försörjningskedjan från tillförsel till slutlig användning [41]. 

Direktivets syfte är även att förse slutkunderna med information om produkters energianvändning, 

så att de i sin tur kan göra energieffektiva val.  E-ON, Vattenfall och Fortum är exempel på 

energibolag som ska stimulera kunderna till att minska sin energianvänding. De förser kunderna med 

information om hur de kan göra energibesparingar genom att till exempel tilläggsisolera sina hem. 

Energibolagen ser även till att kunderna får individuella mätare, som då ger en bättre överblick över 

deras energianvändning och har därmed incitament att påverka denna [42].  

4.3.5.4 Energi-, svavel- och koldioxidskatten 

Detta är ett ekonomiskt styrmedel som inkluderar skatter på svavel, koldioxid, el och bränsle och går 

under namnet energiskatt. För att en produkt skall klassifieras som bränsle krävs generellt att den 

används för att driva motorer eller uppvärmning. Används produkten till övriga ändamål är den inte 

längre skattepliktig. Bränslet beskattas med olika metoder beroende på vilken av skatterna det gäller 

[43] . 

Elektrisk kraft är skattepliktigt i form av energiskatt. Energiskatt påverkar både konsumenter samt 

tillverkare.Enligt Regeringen är det ”önskvärt att energiskatten får en i allt högre grad resursstyrande 

karaktär för att målen för andel förnybar energi och effektivare energianvändning ska kunna nås till 

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad” [44]. 
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4.3.5.5 Elcertifikatsystemet 

Sverige införde ett elcertifikatsystem i maj 2003 som avser att öka elproduktionen från förnybara 

energikällor. Det är ett ekonomiskt stödsystem och är marknadsbaserat så att det skapar konkurrens 

mellan olika förnybara energikällor. Systemet är uppbyggt så att för varje producerad MWh som de 

förnybara energikällorna genererar får producenten ett certifikat av staten. Dessa elcertifikat säljs 

sen vidare på en öppen marknad. Det är obligatoriskt för elhandelsbolag att köpa en viss mängd 

elcertifikat i förhållande till elförbrukningen hos kunderna. Elbolagen är så kallat kvotpliktiga. Varje år 

förändras kvotplikten och år 2020 kommer den vara som högst. Kvotplikten skapar efterfrågan på 

certifikat och produktionen av förnybar energi stimuleras och ökas. Elhandelsbolagen är enligt lag 

skyldiga att inneha ett visst antal certifikat och om de inte har uppnått sin kvot måste de betala en 

viss avgift. Därför är det av stor vikt att de köper in certifikat från de förnybara producenterna. I 

slutet av 2012 har Sverige ökat den förnybara elproduktionen med 13.3 TWh jämfört med 2002 [45].  
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4.4 Solkraft 
Vår sol är källan till allt liv på jorden och utan den skulle det liv som vi ser idag inte existera. Energin 

från solen är i stort sett en obegränsad resurs. Energin som strålar in mot Jorden per år motsvarar 

cirka 8000 till 12 000 gånger den årliga energianvändningen i världen [36]. Utöver detta är energin 

från solen, och för övrigt alla förnybara energiskällor, förnybar och gratis. Faktum är att alla kraftslag, 

till och med fossila bränslen, på Jorden såsom vindar och strömmande vatten uppstår indirekt på 

grund av solen. Till exempel vind uppstår när solen värmer upp jorden ojämnt och skapar hög- och 

lågtryck. Vattnet i våra älvar är en del av vattnets kretslopp, som har solen som drivkraft. Undantag 

för detta är tidvatten och geotermi som får sin energi från Jordens rotation och Jordens inre. 

Solkraften kan delas upp på värmeproduktion och elproduktion. Enligt Andrew Machirant från 

föreningen Svensk solenergi står solvärmen för 60 procent av omsättningen i den svenska 

marknaden medan elproduktionen står för 40 procent (2013), Machirant konstaterar även att 

trenden rör sig mot elsidan [46]. När det kommer till elproduktionen, finns det idag huvudsakligen 

två tekniker, elproduktion med hjälp av termisk solkraft samt med hjälp av solceller. Mer detaljerat 

om de olika typerna av solceller samt olika tekniska lösningar för den termiska solelen förklaras 

längre fram i detta kapitel. 

4.4.1 Historia 

Ur elproduktionens synpunkt är solkraften relativt ung. Vind och vatten har används till att utföra 

arbeten i flera hundra år, medan den första kommersiella solcellen kom ut 1955. Den fotovoltaiska 

effekten, som solceller använder sig av för att generera el, forskades det självklart på tidigare. Det var 

en fransk fysiker vid namn Edmund Becquerel , då endast 19 år gammal, som upptäckte att solljus 

gav energi då han sänkte ner två belysta metallelektroder i en halvledande elektrolyt. Genom detta 

kunde han alstra en svag elektrisk spänning. Upptäckten av Edmund 1838 ansågs vara mycket 

intressant, men sågs inte ha någon praktisk tillämpning förrän i mitten på 1900-talet. Dagens 

solceller utvecklades på 1940-talet och 1958 kom genombrottet då Vanguard 1 blev den första 

satelliten med solceller som skjutits upp. På den tiden var solcellerna fortfarande för dyra för att 

användas storskaligt men har blivit mer populära, och mer forskning har gjorts kring dem, efter varje 

oljekris [47].  

4.4.2 Olika typer av solceller 

Solinstrålningen, det vill säga energin från solen till jorden, är som sagt väldigt stor jämfört med 

människans användning under ett år. Problematiken idag är att tekniken inte kan ta till vara på hela 

den energi som solens strålar bär på. Solens strålar består av fotoner av olika våglängder. Detta leder 

till att verkningsgraden på de enskilda solcellerna ännu inte är så effektiv. Den bästa verkningsgraden 

på en enskild solcell har i laboratorium uppmätts till runt 38 procent för en tandemcell [48]. Exempel 

på andra solceller och deras verkningsgrader kan ses i figur 8 nedan. Ett annat problem med solceller 

är innehållet i dem. Vissa innehåller sällsynta metaller som höjer priset på hela cellen. Andra 

innehåller skadliga tungmetaller som kadmium. Även tillverkningsmetoden gör att slutpriset ökar. 

Dock har forskning hittat ett par solceller som har potential till relativ enkel och storskalig 

produktion. 
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Figur 8. Ett stapeldiagram över några solceller och deras verkningsgrader,  

data hämtad från Solar cell efficiency tables (version 41) [48]. 

Hur stor effekt som kan fås ut från en solcell beror självklart på solcellens verkningsgrad, men även 

solinstrålningen på den befintliga platsen, hur solcellen är vinklad mot solen och hur långt solens 

strålar måste färdas genom atmosfären för att nå solcellen. Detta betyder att ju längre strålarna 

måste färdas, ju mer energi absorberas av ämnen luften. Ämnen som koldioxid, vattenånga och ozon. 

Andelen energi som absorberas av luften räknas ut med så kallad Air mass, förkortat AM: 

   
 

     
 

Zenitvinkeln är vinkeln mellan solen vid zenit, den kortaste vägen för solens strålar genom 

atmosfären. Solarkonstanten utanför Jordens atmosfär är 1365 watt per kvadratmeter [49]. Här är 

även zenitvinkeln noll. Solinstrålningen räknas ut med formeln: 

            

Är det därefter en monokristallin kiselsolcell på en kvadratmeter som används, med verkningsgraden 

25 procent, multipliceras den uträknade solinstrålningen med 0.25 för att få ut den nyttiga effekten 

från solcellen.  

4.4.3 Kiselsolceller 

Vad en godtycklig solcell förenklat gör är att den med hjälp av ljus och ett ljuskänsligt 

halvledarmaterial alstrar en elektronvandring, det vill säga skapar en ström. Bara energin i ljuset är 

tillräckligt stor, kommer en elektrisk spänning att uppstå i solcellen. Kopplas därefter en bak- och 

framkontakt in, så fås en ström, det vill säga en elektronvandring. Detta betyder också att om inget 
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ljus med tillräckligt mycket energi finns tillgängligt, kommer solcellen inte att fungera. Kiselsolcellers 

ljuskänsliga material består av kisel som är dopat med vissa ämnen. Dessa ämnen, fosfor och bor som 

har fem respektive tre valenselektroner, orsakar en förändring i kristallstrukturen genom att tillföra 

en extra samt utelämna en elektron, med andra ord ett hål. Fosfordopat kisel, som tillför en extra 

elektron till kristallstrukturen, kallas för n-kisel då laddningen i kristallen blir negativ och bordopat 

kisel med ett hål kallas för p-kisel då strukturen blir positiv. Det är här ljuset kommer in i bilden. Om 

det som sagt innehåller tillräckligt med energi, kommer den extra elektronen och hålet att flyttas 

runt i strukturen [50].   

 

Figur 9. En 2D-förenkling av kristallstrukturen i dopat n-kisel, till vänster, samt dopat p-kisel till höger. Bild: Alex Le. 

Kiselsolceller är idag de vanligaste på marknaden enligt Energimyndigheten. De är även de med bäst 

verkningsgrad med undantag för tandemceller som använder sig av flera olika lager av 

ljusabsorberande skikt. Det finns monokristallina kiselsolceller som har en perfekt symmetri i 

kristallstrukturen och polykristallina kiselsolceller som inte har en perfekt symmetri i 

kristallstrukturen. För- och nackdelar med de båda är att monokristallina har högre verkningsgrad 

men på grund av tillverkningsmetoden för att få en perfekt symmetri, så är även priset högre än för 

polykristallina. Verkningsgraden för monokristallina har i laboratorium uppmätts till runt 25 procent, 

medan verkningsgraden för polykristallina är runt 20 procent [48].  

Monokristallina kiselsolceller känns igen på färg och form. De är enfärgade och oftast mörkare än 

polykristallina kiselsolceller. De är runda eller fyrkantiga med kapade hörn. Polykristallina 

kiselsolceller har blåa nyanser och är helt fyrkantiga [51].  
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Figur 10. Här visas en polykristallin kiselsolcell till vänster, tunnfilmssolcell till höger, rund monokristallin kiselsolcell och 
den första solcellen skapad av Bell Labs 1953/1954 till höger om den monokristallina [52], Källa: Image Gallery NREL - 

National Renewable Energy Laboratory [53]. 

 

Figur 11. Närbild på en polykristallin solcellsmodul,  
källa: Image Gallery NREL - National Renewable Energy Laboratory [54]. 
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4.4.3.1 Tunnfilmssolceller 

Tunnfilmsolceller är en slags solcell som har ett väldigt tunt lager av det ljuskänsliga skiktet. Skiktet är 

mindre än fem mikrometer och kan jämföras med kristallina solceller som har ett skikt på 200 

mikrometer [47]. Några exempel på tunnfilmssolceller är:  

 Amorfa kiselceller (aSi) – Kislet i dessa är inte ordnade i en kristallstruktur som i kristallina 

kiselsolceller utan, som namnet syftar på, en amorf struktur. Det vill säga att atomerna inte 

har ordnad struktur. Liksom alla tunnfilmssolceller så är amorfa kiselceller flexibla och går att 

böja runt olika konstruktioner. Detta öppnar upp många möjligheter för arkitekturen [47] 

 

 CIGS eller CIS – Förkortningen står för CuInGaSe2, det vill säga koppar, indium, gallium och 

diselenid, och utan gallium då för CIS. Detta är alltså det absorberande skiktet i denna 

tunnfilmssolcell. I CIGS-solcellen finns det även kadmium som är negativt ur miljösynpunkt då 

metallen är giftig [47].  

 

  CZTS – Förkortningen står för koppar, zink, tenn och sulfid. Denna tunnfilmssolcell har 

liknande egenskaper som CIGS-solcellen. Fördelen är dock att den bara innehåller metaller 

och ämnen som det finns mycket av i jordskorpan, medan CIGS- och CIS-solceller innehåller 

indium som är en ovanlig metall [55]. 

Tunnfilmssolceller är resultatet av forskning som har till mål att sänka materialanvändningen. På 

grund av att en liten mängd material används vid tillverkningen, kan priset sänkas för dessa solceller. 

Dessutom är tillverkningsprocessen mycket enklare då absorbatorskiktet kan appliceras över en stor 

yta istället för att, som vid tillverkning av kristallina solceller, tillverka en liten cell som sedan 

monteras ihop [56]. Som kan ses i tidigare verkningsgradsdiagram så är verkningsgraden för 

tunnfilmssolceller inte lika hög som för kristallina solceller. De är inte heller lika vanliga på 

marknaden och idag sker forskning runt om i världen där en ökad verkningsgrad samt en 

kostnadseffektiv produktion eftersträvs [55]. 

 

Figur 12. En bild på hur tunnfilmssolceller kan se ut,  
källa: States advancing solar [57], Återgiven med tillstånd av Maria Blais Costello. 
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4.4.3.2 Tandemsolceller 

Tandemsolceller är precis vad namnet säger, solceller i lager. Detta är också orsaken till att de har 

den hittills bästa verkningsgraden på marknaden. Olika solceller med förmågor att ta in solens olika 

ljusvågor staplas på varandra och får därmed en totalt sett hög verkningsgrad. Dock kan högst tre 

skikt av ljusabsorberande material staplas på varandra på grund av optiska förluster. Ett problem 

med dessa celler kan vara den höga kostnaden, vilket gör att den inte är så vanlig på marknaden. 

Tandemsolceller används dock inom rymdapplikationer där en högverkningsgrad är viktigt och 

kostnaden inte har en lika stor betydelse [56; 50].  

4.4.4 Andra solceller 

Forskning sker idag väldigt intensivt inom solcellsområdet. Två exempel är färgsensibiliserade 

solceller även kallade Grätzel-solceller efter den schweiziske forskaren Michael Grätzel och organiska 

solceller som även kallas plastsolceller då de innehåller organiska polymerer, det vill säga plast. Till 

skillnad från de första solcellerna av kisel är dessa mycket flexiblare och kan appliceras på områden 

såsom kläder, tält och segel eller tyg i allmänhet, men även på byggnader och glasfasader, då de kan 

göras genomskinliga. De nya solcellerna kan även tillverkas kostnadseffektivt då de består av mycket 

mindre material samt att tillverkningsmetoden är enklare. Nedan följer en tabell med ett par för- och 

nackdelar för organiska samt färgsensibiliserade solceller [58; 59; 56]. 

 Fördelar  Nackdelar 

Färgsensibiliserade 
solceller 

 Okänsliga för direkt solinstrålning 
och kan därför ta vara på diffus 
strålning (färgsensibiliserade 
solceller). 

 Kan göras genomskinliga och i 
många olika färger och mönster. 

 Väldigt flexibla. 

 Mångsidiga med många 
tillämpningsområden. 

 ” Solcellerna kan tillverkas med 
mycket snabba processer med 
liknande tekniker som används 
för att trycka tidningar eller 
böcker. Tillverkningshastigheten 
och det låga materialpriset är de 
organiska solcellernas största 
konkurrensförde” – Bargi & 
Karlsson (organiska solceller). 

 Lite högre verkningsgrad 
än organiska men 
fortfarande låg (uppmätt 
11,9% i laboratorium, dec 
2012). 

 Osäkerhet över cellernas 
stabilitet över lång tid. 

Organiska solceller  Kort livslängd som medför 
att byte måste ske ofta. 

 Låg verkningsgrad just 
nu(högsta uppmätta i 
laboratorium är 10.7%, dec 
2012). 

 Svåra att kommersialisera 
på grund av den låga 
verkningsgraden. 
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Figur 13. En Organisk solcell, källa: Image Gallery NREL - National Renewable Energy Laboratory [60]. 

4.4.5 Storskalig solelsproduktion 

Då en enskild solcell inte ger så mycket energi i form av elektricitet, seriekopplas dessa och bildar 

tillsammans en solcellsmodul. Dessa moduler placeras med fördel på byggnadstak. Enligt Svensk 

energi är drift och underhållskostnader av solcellsanläggningar väldigt små och näst intill obefintliga. 

Oftast är det växelriktare som går sönder och måste bytas. Används kristallina solceller så ska de 

hålla i 20 till 30 år och vissa fabrikat lämnar en effektgaranti på 20 år [61].  

Storskalig generering av el med hjälp av solenergi kan, som tidigare nämnt, förutom med solceller 

även göras med termisk solkraft. Till detta finns det många olika lösningar.  

 En typ av termiskt solkraftverk är likt ett kärnkraftverk i funktionen, men istället för 

kärnbränsle som värmer upp vatten så används solens strålar. Processen går till på det sätt 

att stora speglar först koncentrerar solstrålar mot ett rör med ett medium, vanligtvis en olja 

eller liknande vätska med en hög kokpunkt så att mediet inte kokar i röret. Mediet 

värmeväxlas sedan mot vatten som kokas upp. Vattenångan driver sen en ångturbin som är 

kopplad mot en generator. Dessa verk kallas för ”Concentrated solar power” och kan ses i 

figur 14.  

 

 Ett annat liknande solkraftverk koncenterar istället solstrålarna mot ett torn i mitten av 

anläggningen där elgenereringen sker, ett så kallat ”Central tower power”, figur 15.   

 

 Stora paraboliska speglar går även att kombinera med stirlingmotorer som är en 

värmemotor. Spegeln riktar då solstrålarna mot motorn som driver en generator, figur 16. 

Det finns idag inga solkraftverk i Sverige. Sveriges solinstrålning samt soltimmar räcker inte för en 

lönsam anläggning. Sverige har dock företag som bygger komponenter såsom turbiner till dessa slags 

anläggningar, vilket kan skapa fler jobb. Idag finns termiska solkraftverk i solrika länder som Spanien, 

USA, Australien, Egypten och Indien. Dessa kraftverk går att komplettera med bränsledrivna enheter 

för att kompensera för solbristen under natten samt ifall det skulle bli molnigt. Verken kan även 

fortsätta producera elektrisk energi en stund efter att solen har slutat lysa tack vare en inbyggd 

termisk kapacitet. Världens nu största koncentrerade solkraftverk på 100 MW finns idag i Abu Dhabis 

öken i Förenade Arabemiraten (20 Mars 2013). Kraftverket täcker en yta på 2,5 km2 och är av typen 

”Concentrated solar power” [47; 62; 63; 64].  
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Figur 14. Bild på typen Concentrated solar power där paraboliska speglar riktar solens strålar mot röret i mitten,  
källa: Desertec-UK [65], Återgiven med tillstånd av Dr Gerry Wolff PhD Ceng, Coordinator of Desertec-UK. 

 

Figur 15. Bild på typen Central tower power där speglar riktar solens strålar mot tornet I mitten,  
källa: Desertec-UK [65], Återgiven med tillstånd av Dr Gerry Wolff PhD Ceng, Coordinator of Desertec-UK. 

 

Figur 16. Bild på anläggningar som använder sig av paraboliska speglar som riktar solstrålarna mot stirlingmotorn som 
kan ses i bilden, källa: Desertec-UK [65], Återgiven med tillstånd av Dr Gerry Wolff PhD Ceng, Coordinator of Desertec-

UK. 
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4.4.6 Solenergi i Sverige 

Solinstrålningen vid Sveriges nordliga breddgrad ligger på runt 1000 – 1200 kWh/m2,år. Beroende på 

vilka källor som används, ges olika siffror men solinstrålningen understiger inte 800 och överstiger 

inte 1250 kWh/m2, år. Denna siffra påverkas självklart var i det avlånga Sverige mätningen sker. 

Områden söderut har en högre siffra, likaså områden som befinner sig högt över havet då mindre 

luftmassa behöver trängas igenom av solstrålarna. Även vinkeln mot solen och riktningen mot 

vädersträck på solcellen påverkar [47; 66; 67].  

Denna solinstrålning ger Sverige icke optimala förhållanden för solkraft, men intresset finns ändå här. 

16 procent av tillfrågade villaägare i Svensk energis konsumentbarometer ”Elmätaren” överväger att 

investera i solceller de kommande fem åren för att göra egen el och 78 procent av de tillfrågade vill 

att Sverige ska satsa mer på solenergi [68]. I statistiken kan en tydlig positivitet ses till förnybar 

energi trots att elproduktionen från solkraft i Sverige idag är försumbar. År 2012 var den installerade 

effekten i Sverige 23,8 MW varav 16,5 MW är nätanslutna system. Under året installerades 8,1 MW 

[69]. 

En tydlig trend på sjunkande solcellspriser kan ses idag [49]. Detta är positivt då billigare priser ger en 

ökad vinst och snabbare avbetalningstid på en investering. Kristallina solceller har en livslängd på 20 

till 30 år. För en villaägare som har betalat av kostnaderna för investeringen är solcellen en teknik 

som ger gratis el så länge solen skiner och cellen fungerar.   

En av Sveriges idag största anläggningar enligt Soldata [70], kan hittas på Stockholm läns bussdepå i 

Gubbängen. Anläggningen har en toppeffekt på 124,6 kW och har under april månad, i år, hittills 

producerat 9082,13 kWh el. Anläggningen startades 1 april 2012 och har en solcellsyta på 900 m2. 

Modulerna på taket är av typen polykristallint kisel. (Detta kan ses då solcellerna är fyrkantiga och 

har olika nyanser av blått) [71]. 

Sveriges största solcellsanläggning hittas dock i Simris utanför Simrishamn. Anläggningen består av 

2049 moduler vars totala effekt är 442 kW. Den beräknade årsproduktionen är 440 MWh och 

anläggningen producerade sina första watt den 21 december 2012 [72].   
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4.4.7 Miljöpåverkan 

När det kommer till de förnybara elproducenternas miljöpåverkan så är den betydligt lägre än för 

fossil bränsleförbränning. Främst är det under fasen drift och underhåll som de förnybara kraftslagen 

är bättre på det sättet att de flesta inte släpper ut några växthusgaser och är koldioxidneutrala. Vad 

de förnybara kraftslagen har gemensamt är att deras hotspots är under tillverknings- eller 

installationsfasen. Det vill säga det är då de påverkar miljön mest. I figur 17 nedan kan en LCA, från 

Naturvårdsverket, på kiselsolceller ses. Det finns många olika slags solceller men rapporten har valts 

till att endast behandla kiselbaserade solceller då det är just dessa som dominerar marknaden i 

Sverige. Som kan ses i figuren så är det under tillverkningsfasen som solcellerna påverkar miljön i 

form av kemisk läckage från gruvor och slagghögar. Även påverkan på mark och närliggande vatten är 

ett problem som hör till utvinning/brytning av metaller. Råvarorna skall sedan behandlas och här 

krävs det en hel del energi till att förädla dem.  

  

 

Figur 17. En livscykelanalys på kiselsolceller, källa: Naturvårdsverket [73]. 
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4.5 Vindkraft 
Som tidigare nämnts uppstår vindkraften indirekt av solen i och med att skillnaderna i 

uppvärmningen ger upphov till tryckskillnader som sen leder till att vindar uppstår. Av den solenergi 

som når jorden blir ca 0,2 procent av energin till vindar. Vindkraftverken utnyttjar denna energi 

genom att låta den snurra verkets blad [50].  

4.5.1 Historia 

Vindens rörelseenergi användes redan 4000 år före Kristus då egyptiernas drev sina segelbåtar längs 

Nilen med hjälp av den. På 900-talet i mellanöstern användes vinden till att driva väderkvarnar för att 

mala. Tekniken spreds sig sen till hela Europa. Senare under 1880-talet användes vindhjul till att 

pumpa vatten [50].  

I slutet av 1800-talet användes olja och ångkraft som sen trängde undan vindkraften. Vindkraften 

återhämtade sig dock då den danske meteorologen och aerodynamiken Paul la Cour påbörjade en 

vetenskaplig utveckling av vindkraftens elproduktion. Han lärde sina elever hans nya kunskaper, 

eleverna utvecklade sedan kunskaperna och under 1920-talet lanserades ett flertal vindkraftverk i 

Danmark. Under 1950-talet utvecklades vindkraften ytterligare av Paul la Cours elev, Johannes Juuls 

som tillverkade en vindturbin med en maxeffekt på 200kW [74; 50].  

4.5.2 Teknisk beskrivning av vindkraft 

Vindhastigheten är beroende av höjden. Högre upp blåser det mer samt jämnare. Även hur det ser ut 

på marken kring verken spelar roll för vindhastigheten. Är det öppet vatten eller slätt så är 

markfriktionen låg medan om det är skog eller bebyggelse så är den högre. Vindens höjdberoende 

vid olika markfriktion kan skrivas med formeln [75]: 

    

  
  

    

  
   

 
Det är med β i formeln som markens friktion tas i hänsyn till: 

 

 

Öppet vatten β = 0,12 

Slättlandskap β = 0.15 

Skog β = 0.20 

 

Exempel: 

Om två vindkraftverk placerade bland skog och vindens hastighet på referenshöjd är 1 meter per 

sekund kan vindhastigheten på ny höjd räknas ut med föregående formel.  

Båda vindkraftverken har samma rotordiameter. Om det ena vindkraftverket har navhöjden 70 meter 

och det andra har 130 meter är vindens hastighet på det högre verket 13 procent högre. 

Vnav/1 = (130/70)^0.2 => Vnav = 1.1317... 
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Denna ökning vägs sedan mot den ökade kostnaden för högre torn. Vid byggnad av så höga torn som 

130 meter kan verkat använda sig av större rotordiameter vilket skulle kunna generera än mer 

energi. 

Årsproduktionen från ett vindkraftverk räknas fram med hjälp av formeln nedan om V är 

medelvindhastigheten på platsen [50]:  

    
 

 
                    

4.5.3 Olika typer av vindkraftverk 

När vindkraftverk började byggas placerades de flesta verk längs kusten. Detta medförde att höga 

torn inte behövde byggas då goda vindförhållanden fanns på låg höjd. Idag är tekniken utvecklad och 

tillåter vindkraftsbranschen att bygga högre verk och på så vis kunna bygga verk längre inåt landet 

och även i skogsområden. Vindforsk gjorde under åren 2009-2013 en undersökning på hur olika 

vindkraftverk påverkas av skogsområden och kallare klimat. Undersökningen visade att det är fullt 

möjligt att etablera vindkraftverk i skogsområden och i kallare klimat, då påverkan från dessa 

faktorer inte var betydande [76].  

Hur högt ett verk får byggas regleras i bland annat miljöbalken samt plan- och bygglagen med dess 

förordningar. Det finns olika klasser av vindkraftsverk som kräver olika tillstånd. Nedan följer en 

redovisning för vilka typer av verk som omfattas av olika regler. Endast reglerna för verk på land har 

tagits med. 

4.5.3.1 Miniverk 

Miniverk är verk som inte omfattas av bygglovet enligt plan- och byggförordningen 6 kap 1 § och den 

6:e punkten: 

”I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, 
flytta eller väsentligt ändra 

6. Vindkraftverk som 

            a) är högre än 20 meter över markytan, 

            b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken, 

            c) monteras fast på en byggnad, eller 

            d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.” 

Även om inte verken kräver bygglov så behövs det en bygganmälan enligt plan- och byggförordningen 
6 kap 5 § och under punkt 7: 

”För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 

7. Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.” 

Det får inte heller byggas fler än ett verk med dessa regler då fler än ett räknas som gruppstation och 
då är anmälningspliktig enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd C 
40.100 som beskrivs mer under medelstora anläggningar [77]. 

4.5.3.2 Gårdsverk 

Ett gårdsverk är ett verk med totalhöjden 20 till 50 meter eller då rotordiameten överstiger 3 meter. 
Bygglovet gäller för verk som nämndes i avsnittet om miniverk, plan- och byggförordningen 6 kap 1 § 
och den 7:e punkten. Även med dessa regler får det endast byggas ett verk [78]. 
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4.5.3.3 Medelstora anläggningar 

En medelstor anläggning är hämtat från definitionen enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd C 40.100: 

”1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter 

2. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas 
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.” 

Dessa anläggningar kräver bygglov samt att de är anmälningspliktiga hos kommunala nämnden då de 
är klassade som C-verksamhet [79]. 

4.5.3.4 Stora anläggningar 

Definitioner av stora anläggningar är hämtade från 40.90 samt 40.95 i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. De säger följande: 

B 40.90: 

”1. Två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett 
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.” 

B 40:95: 

”1. Sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken 
inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan 
gruppstation som avses i 1, eller 

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av 
minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med 
de andra vindkraftverken påbörjades.” 

Eftersom att dessa verk behöver tillstånd så behöver de inte bygglov enligt plan- och 
byggförordningen kap 6 § 2 under punkt 2: 

Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra 

ett vindkraftverk som avses i 1 § 6, om verket omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap [80]. 
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4.5.4 Vindkraft i Sverige 

I och med oljekrisen 1970 kom diskussionen om att se 

vindkraften som en möjlig energikälla i Sverige [74]. På 1980-

talet byggdes de första demonstrationsverken i Sverige, dessa 

var av små dimensioner och låg effekt. Utvecklingen har sen 

dess fortsatt och i dagens läge finns vindkraftverk som har en 

installerad effekt på 2 - 3 MW [81]. År 2006 var året då 

vindkraften nådde 1 TWh och sen dess har produktionen 

sjudubblats. Under 2009 har det i Sverige byggts 198 

vindkraftverk och under 2010 tillkom 308 nya vindkraftverk.. 

Under 2012 installerades 366 vindkraftverk som motsvarade 

en samlad effekt på 846 MW. Enligt Svensk vindernergi var 

Sveriges totala årsproduktion då 7,2 TWh [82]. 

I juni 2009 beslutade Riksdagen att införa en planeringsram 

på 30 TWh till år 2020. Av dessa 30 TWh skall 10 TWh utgöras 

av havsbaserad vindkraft och resterande 20 TWh skall 

landbaserad vindkraft stå för. Denna planeringsram innebär 

att kommuner skall skapa förutsättningar för en 

vindkraftsutbyggnad som då motsvarar 30 TWh [83]. 

Energimyndigheten har bedömt vissa områden som 

riksintresse för vindbruk och det innebär då att 

energimyndigheten bedömer ett område som särskilt 

lämpligt för vindkraft. Dessa riksintressen görs utifrån en 

vindkartering i vilket lämpliga områden där 

de rätta vindförhållandena finns. 

Länsstyrelser och kommuner runt om i 

landet kan sedan använda dessa 

riksintressen som underlag för 

översiktsplanering. Det är först vid en 

tillståndsprövning som riksintresset får en 

rättlig betydelse. Det är då riksintresset 

bedöms mot andra befintliga riksintressen så som naturvård, 

rennäring, försvarsmaktens intresse osv.   

En översyn på år 2004 riksintressen gjordes år 2008. Denna 

översyn gjordes utifrån en ny vindkartering. Resultat blev att 

riksintresseområden blev större. 423 områden omfattas nu i 

20 av landets 21 län. Tillsammans utgör dessa områden 2,2 procent av landets yta. 

  

Figur 18. En karta över planerade och befintliga 
vindkraftverk i Sverige, källa: Vindbrukskollen [89], 
Återgiven med tillstånd av Lantmäteriet. 
©Lantmäteriet i2013/0060 
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4.5.4.1 Vindkraften idag 

Under 2012 har 1580 vindkraftverk på land och 397 vindkraftverk till havs fått sitt tillstånd beviljat. 

Dessa ger, efter uppbyggnad, en total effekt på 6,3 GW dessa kan under ett år producera 22 TWh. En 

statisitk från Svensk vindenergi visar att det finns totalt 4745 vindkraftverk som är under prövning just 

nu, varav 961 är till havs. Dessa verk skulle ge en total effekt på 14,4 GW. Verken kommer dock 

genomgå en lång prövotid innan de kan bli beviljas tillstånd [84].  

Hittills har vindkraftsetableringen i Sverige i första hand bestått utav landsbaserade anläggningar men 

ett fåtal havsbaserade installationer finns. Den största havsbaserade vindkraftparken är Lillgrund i 

Öresund. Parken består av 48 vindkraftverk och har en total effekt på drygt 110 MW [85]. De mindre 

havsbaserade vindkraftparkerna är Bockstigen – Valor, Utgrunden, Vänern och yttre stengrund ger 

sammanlagt 52,5 MW [86]. 

Energimyndigheten har gjort en sammanställning av antalet vindkraftverk i Sverige. I följande diagram 

visas antalet vindkraftverk som fanns i Sverige 2012, i respektive län. Enligt sammanställningen hade 

Sverige då 3,6 GW installerad år 2012 [87]. 
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Län Installerad Effekt (MW) Antal vindkraftverk 

Västra Götaland 644,3 490 

Skåne 488,8 377 

Västerbotten 393,5 199 

Halland 256,5 191 

Kalmar 246,4 161 

Jämtland 226,4 118 

Gävleborg 205,2 84 

Dalarna 205 103 

Norrbotten 197,5 92 

Gotland 184,5 169 

Östergötland 159,6 141 

Jönköping 148,6 75 

Västernorrland 75,9 44 

Bleking 72,7 51 

Värmland 40 19 

Örebro 37,8 36 

Uppsala 11,7 14 

Kronoberg 5,8 7 

Södermanland 4,4 6 

Stockholm 2,1 6 

Västermanland 0,1 2 

Summa 3606,8 2385 
Figur 19. Installerad effekt och antal vindkraftverk i respektive län, år 2012, källa: Energimyndigheten [87]. 

 
I dagens läge har majoriteten av Sveriges kommuner vindkraft. Under år 2011 hade 154 av Sveriges 

totala 290 kommuner vindkraft och som var anslutna till elcertifikatsystemet. Då var det alltså 136 

kommuner som inte hade vindkraft. I år har enligt vindbrukskollen 19 kommuner fått beviljad tillstånd 

till vindkraft på land och en vindkraftpark till havs. Det finns ett flertal vindkraftparker i Sverige som är 

under utredning. De största befintliga havsparker som finns idag är Utgrunden I, Bockstigen I, Yttre 

stengrund och Lillgrund vindkraftpark [87]. I följande stycke kommer några av de stora 

vindkraftsparker att nämnas. 

Kårehamn 

Fem kilometer utanför den öländska hamnen Kårehamn skall en vindkraftpark installeras. Parken 

består av 16 vindkraftverk och beräknas producera 180 GWh el om året. Den tas i drift efter sommarn 

2013 [88].  

Utgrunden II  

I södra kalmarsund har projektet Utgrunden II fått beviljat tillstånd enligt miljöbalken samt Plan- och 

bygglagen att uppföra vindkraftparken. Vindkraftparken beräknas ge 90 MW vilket är ungefär 280 

GWh om året [88]. 
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4.5.4.2 Planerade installationer 

Under 2012 lanserades en ny databas vid namn Vindbrukskollen.se vilket innefattade en samlad bild 

av Sveriges alla vindkraftverk vare sig de är i bruk, planerade, eller under undersökning. Denna 

databas ger relevant information om hur en tillståndsprocess går till och vilka regler som gäller. Det 

går även att följa ett vindkraftverks livscykel från tidig planering till nedmontering. I följande tabell 

redovisas de planerade vindkraftverkenens antal samt årsproduktion i GWh. 

Av de 4344 vindkraftverk som ansökt tillstånd för installation i nuläget är det 3071 som är under 

behandling, medan 1273 har fått tillstånd och resterande vindkraftverk har fått avslag eller återkallats 

[89].  

4.5.4.3 Havsparker under planering 

 I år finns det sju olika havsvindparker under planering samt i tillståndsprocessen. Två projekt är 

under en tidig planeringsfas. De sju havsvindsparker som är under planering kan ge en årsproduktion 

på 19550 GWh. Det är alltså mer än den rekommenderade årsproduktionen som planeringsramen till 

2020 angett [90]. I följande stycke kommer några av dessa sju havsvindsparker att nämnas. 

Södra Midsjöbankarna 

I södra Östersjön vid Södra Midsjöbanken, ca 80 km sydost om Öland utför E.ON en  projektering av 

en stor vindkraftpark. Arbetet inleds med att finna den mest ekonomiskt fördelaktiga platsen och 

deta görs genom att etablera en mätstation. Denna mätstation samlar in data från ett flertal 

mätningar på bland annat vindhastigheten, vindriktningen, samt våghöjd. Vindtillgången är 

avgörande för vindparkens lönsamhet.  Under 2012 bogserades denna mätstation ut på plats.  

Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen för projektet har lämnats in till 

Miljödepartementet respektive Näringsdepartementet. Detta var i februari 2012. Just nu pågår en 

remissrunda i vilket svenska myndigheter lämnar sina synpunkter på projektet. [91]. 

Blekinge  

Blekinge har goda vindförhållande och detta har Blekinge kommun tagit hänsyn till. I länet finns stora 

utbyggnadsplaner med en havsbaserad park med 700 vindkraftverk. Projektet heter Blekinge offshore 

och enligt ett pressmeddelande som släpptes i februari 2013 har projektets ansökan om att uppföra 

och driva den havsbaserade vindkraftparken gått vidare till regeringen. Nu inväntas svar för 

avgörande av tillåtlighet. [92] Vindkraftsparken beräknas ge upp till 7 TWh om året och beräknas vara 

klar 2015 [93]. 

Figur 20. Planerade vindkraftverk (6 Maj 2013), källa: Vindbrukskollen [165]. 
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Taggen 

Energimyndigheten har pekat ut ett område som ligger på gränsen mellan Skåne och Blekinge län. 

Detta område är utpekat som ett riksintresse för vindkraft och projekt Taggen utreder nu 

förutsättningar för att bygga en stor vindkraftpark. Energiproduktionen förväntas bli 1 TWh. Den 18 

december 2012 avviserade högsta domstolen en överklagan som flera privatpersoner och två 

föreningar gjorde. Projektet har då ett lagakraftvunnit miljötillstånd för att uppföra och bedriva 

anläggningen [94]. 

Kattegatt offshore 

Utanför Hallandskusten finns ett område som energimyndigheten räknar som riksintresse för 

vindkraft. Projektet har fått namnet Kattegat Offshore och vindkraftsparken beräknas innefatta 30-50 

vindkraftverk. Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen har lämnats in till Mark- och 

miljödomstolen. Projektgruppen har inlämnat de kompletteringar som krävdes och har nu skickat ut 

nyheten om projektet till allmänheten. I februari i år har en del insändare skickats i protest mot 

vindkraftetableringen. De anser att etableringen kommer att påverka torskbeståndet.  

Södra Midsjöbanken 

Denna park ligger i Södra Östersjön, 80 km från Ölands södra udde. Parken beräknas kunna ge 3 

TWh/år och i dagsläget är tillståndsansökningen hos regeringen.  

4.5.5 Miljöpåverkan 

Vid utbyggnad är placering av vindkraften en viktig aspekt. Vid rätt vald plats kan miljömålen klaras 

och vindkraften ger då en mindre påverkan på miljön.  

4.5.5.1 Landsbaserad vindkraft 

Det är främst i tillverkningsfasen som landbaserade vindkraftverk påverkar miljön. Vid 

materialanvändningen sker brytning av malm och mineral vilket leder till att gruvdriften och dagbrott 

inverkar på tidigare naturliga miljöer. Beroende på var gruvan ligger kan miljöpåverkan från den 

kopplas till miljömålet levande skogar och storslagen fjällmiljö. Det kan ske eventuella läckage av 

skadliga metaller från brytningens slagghögar. Denna påverkan kan då kopplas till miljömålet giftfri 

miljö. Vid tillverkning av fundamentet sker en cementtillverkning och enligt Martinez [95] är det då 

två viktiga miljökonsekvenser uppstår, det vill säga användning av fossila bränslen och utsläpp av 

bland annat koldioxid, kväveoxid, kvicksilver och partiklar. Den största användningen av fossila 

bränslen sker i samband med tillverkning av rotorbladen. 

Med stöd av Martinez LCA-studie så visar det sig att täckfärg i sammanhanget är försumbar sett 

utifrån miljöpåverkan. Under installationsfasen måste tillfartsvägar byggas och även 

grundläggningsarbete. Detta påverkar då miljön i närheten. Beroende på var installationen sker kan 

både levande sjöar och vattendrag, samt myllrande våtmarker och ett rikt växt- och djurliv påverkas. 

Under drift- och underhållsfasen är de fysiska hindrena och barriäreffekterna den största inverkan på 

miljöns visuella intryck samt kollision med fåglar och fladdermöss. Enligt [96] är det vindkraftverkets 

position som inverkar på fladdermössens flygmönster. Är vindkraftverket belagd på ett område där 

det förekommer ett flertal fladdermöss, kommer en del kollisioner att ske. Då det gäller visuellt 

intryck kommer miljömålet storslagen fjällmiljö att störas samt levande skogar. Då det gäller kollision 

med fåglar och fladdermöss kommer detta gå under miljömålet ett rikt växt- och djurliv. I underhållet 

som bör göras av ett vindkraftverk ingår att se till så att det inte finns is på vingarna. Då isen lägger sig 

på vingen kan det vara en olycksrisk i och med att isen lossnar. Om vindkraftverket är lokaliserad på 
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ett olämpligt ställe kommer då miljömålet god bebyggd miljö att påverkas då till exempel buller kan 

störa [97]. 

 

 

Figur 21. En livscykelanalys på landsbaserade vindkraftverk, källa: Naturvårdsverket [73]. 

4.5.5.2 Havsbaserat vindkraftverk 

Även här är det främst vid produktion av råmaterial samt tillverkning som påverkar miljön mest. 

Beroende på var gruvan ligger och var material utvinns så påverkas olika miljömål. Installationen och 

uppbyggnad av havsbaserad vindkraft kan besvära närliggande miljö. Kabeldragning och 

grundläggande byggnation kan ge upphov till uppslamning och extrema ljud. Detta leder i sin tur till 

sedimentspridning och skadligt buller. Miljömålet Hav i balans och Levande kust och skärgård kan 

besväras om byggnationen sker i ett olämpligt område. Vid drift och underhåll kan förändring av 

bottenstruktur ske och detta leder i sin tur till en förändring av fauna som påverka Hav i balans och 

Levande kust och skärgård. Vindkraftverken till havs kommer även att påverka fiskets villkor och är då 

en inskränkning av yrkesfiske och även här kommer miljömålet Hav i balans och levande kust och 

skärgård att påverkas. Vindkraftverket medför ett fysiskt hinder för de djur som flyger i området och 

detta kan då ge upphov till kollisioner med fåglar eller fladdermöss. Miljömålet ett rikt växt- och 

djurliv kommer att då påverkas om vindkraftverket är placerat på ett olämpligt område [97]. 
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Figur 22. En livscykelanalys på havsbaserade vindkraftverk, källa: Naturvårdsverket [73]. 
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4.6 Vattenkraft 
Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande eller fallande vatten. Vattenströmmar kan skapas i 

världshaven genom temperaturskillnader eller finnas naturligt i tidvattenströmmar, men även i 

naturliga samt konstgjorda vattendrag. Det som vanligtvis menas när det talas om vattenkraft är dock 

den vattenkraft som utvinner lägesenergi från fallande vatten. Detta görs med hjälp av turbiner som 

sätts i rotation. Det är ursprungligen solenergin som fått vattnet att förånga från mark- och 

vattenytor, som sedan kondenserar i moln för att falla ner på högt belägna områden. Detta vatten 

rinner sedan ner i floder till platsen där kraftverket befinner sig och utvinner lägesenergin [98; 99].  

4.6.1 historia 

Utvinning av el med hjälp av vattenkraft är en gammal och beprövad teknik som har används i över 

hundra år. Vattenkraften är idag en av Sveriges viktigaste och största kraftproducenter [100; 101]. 

Från början användes inte vattnet till att utvinna el utan för att till exempel mala säd, såga och hyvla 

virke eller stampa vadmal. Det var inte förrän 1882 som den första vattendrivna elgeneratorn togs i 

drift i Rydan i Viskadalen. Generatorn på tre hästkrafter (cirka 2.2 kW) användes till att ge energi till 

två båglampor som lyste upp en lokal i ett bomullsspinneri [98]. 

4.6.2 Teknisk beskrivning av vattenkraft 

Vattenkraftverken är beroende av vattnets kretslopp och som nämnts tidigare använder verken sig 

av turbiner som sätts i rotation med hjälp av vattnet, det vill säga vattnet utför ett mekaniskt arbete. 

Vanligtvis däms älven upp och på så sätt fås en mottagande älv eller sjö nedanför dammen och en 

reservoar på ovansidan. Detta görs för att utnyttja lägesenergin i fallhöjden, då vattnets fallhöjd 

måste koncentreras till kraftverket via rör och kanaler. Vattenkraft är en effektiv energikälla vars 

verkningsgrad kan uppnå 90 procent [102].  

Den nyttiga effekt som genereras räknas fram med ekvationen [99]: 

               

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
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De tre vanligaste turbinerna som används i dessa vattenkraftverk är Francis-, Kaplan- och 

Peltonturbiner. Vilken som används beror på flödet samt fallhöjden som råder i kraftverket. Nedan 

visas en figur på vattenkraftverkets delar, Francis-, Kaplan- och Peltonturbiner och en graf som visar 

vid vilka förhållanden som turbinerna används. 

 

 

 

  Figur 25. Olika turbiner används vid olika fallhöjder samt vattenflöden, fallhöjd på y-axeln och flödet på x-axeln, 
källa: Gilkes [172]. 

Figur 23. Genomskärning av ett vattenkraftverk, A = fallhöjden, B = reservoaren, C = dammen, D = 
inloppstunneln (med tillhörande galler och filter),  
E = generatorn, F = turbinen, G = kraftledningen, H = mottagande älv eller sjö. Källa: Green rhino energy [171], 
Återgiven med tillstånd av Joachim Baumgaertner. 

Figur 24. Från vänster till höger: Francisturbin, Kaplanturbin, Peltonturbin, Källa: Green rhino energy [171], Återgiven 
med tillstånd av Joachim Baumgaertner. 



39 
 

4.6.3 Vattenkraft i Sverige  

I Sverige finns det idag cirka 2000 vattenkraftverk och de flesta större vattendrag har minst ett 

kraftverk. 10 procent av dessa är av typen större kraftverk, och har en installerad effekt på 10 MW 

eller mer. Av dessa 10 procent så har ungefär 50 stycken en effekt över 100 MW. Dessa 200 verk står 

för runt 94 procent av elproduktionen från 

vattenkraft [103; 104]. Det finns alltså 1800 

småskaliga vattenkraftverk och ungefär lika många 

nedlagda verk som har en möjlighet till att producera 

el igen [105].  

Vattenkraften är förutom att den är förnybar även 

lagringsbar, genom att vatten lagras i dammar. 

Denna egenskap gör vattenkraften flexibel i 

elsystemet då verken används till att reglera 

elproduktionen i landet. I Sverige används 

vattenkraften både som baskraft och som reglerkraft. 

Som baskraft så finns det alltid ett flöde genom 

turbinerna och som reglerkraft så ändras 

produktionen genom att öka eller sänka flödet till 

turbinerna vid regleringsbehov. Denna 

regleringsförmåga behövs då det alltid sker händelser 

runt om i landet såsom driftstopp, uppstart och 

effekthöjningar i andra elproducerande kraftverk. 

Det är då vattenkraftverken jämnar ut elbalansen 

genom reglering. Utöver förändringar kring 

elproduktionen så uppstår även variationer i 

samhällets aktiviteter och det är även här som 

vattenkraften bidrar med en elbalanserande roll 

[101; 100].  

Vattnet i dammarna fylls på främst på vår, sommar 

och höst på grund av snösmältning och regn men 

även för att efterfrågan på el inte är lika stor på 

sommaren. På vintern när efterfrågan på el är stor 

töms dammarna efter behov [103]. Detta kan ses i 

figur 27 nedan som är tagen från Svensk energi och 

beskriver kraftläget i Sverige. Som kan ses i figuren så 

fylls magasinen från april fram till August där de sen 

töms under vintermånaderna. 

Figur 26. Sveriges vattenkraftverk med en 
installerad effekt över 20 MW,  
källa: Svensk energi [104]. 
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Figur 27. Aktuell fyllnadsgrad för svenska vattenmagasin, vecka 10 2013, källa: Svensk energi [106]. 

4.6.4 Miljöpåverkan  

Vattenkraftverk med dammar är det förnybara kraftslag som har störst påverkan på närmiljön. Det 

största utsläppet av växthusgaser sker vid uppbyggnaden av ett verk och dess damm. Driften är dock 

nästan helt utsläppsfri. Vid uppbyggnaden måste först stål och betong tillverkas och till detta behövs 

råvaror som måste brytas i en gruva. Vägar skall sedan byggas och stora mängder byggnadsmaterial 

måste transporteras till platsen. Dessa steg i byggandet genererar utsläpp av växthusgaser samt 

försurande ämnen. Men det som påverkar naturen mest är dammen som översvämmar stora 

områden längst med älven. Översvämningen skapar nya strandkanter och påverkar fiskar och växter 

negativt. Den snabba förändringen kan ta död på vissa arter, främst fiskar som lägger sin rom i 

strandzonerna. Fiskar som vandrar i älven påverkas då vandringsvägar blockeras, som till exempel 

laxen som har lekplatser uppför älven. Även älvens områden nedanför dammen påverkas då 

vårfloden uteblir. Arter som är beroende av vårfloden försvinner eller minskar kraftigt [107; 108; 

109]. 

Vattenkraftsbranschen åtgärdar idag sin påverkan på miljön genom att skapa alternativa vägar för 

vandrande fisk. De bygger fisktrappor, skapar konstgjorda lekplatser, konstruerar anordningar som 

förhindrar fiskar från att fastna i turbinerna och odlar stora mängder fisk som sedan släppas ut i 

älvarna [107]. Vattenfall har gjort livscykelanalyser på ett fåtal av sina verk där odling av fisk för 

återplantering, och nyskapande av lekplatser har varit några av deras förbättringsåtgärder [108]. Ett 

annat bolag som planterar fisk är E-ON som mer detaljerat beskriver den till exempel årliga odlingen 

av 300 000 laxsmolt och 36 500 öringsmolt i Sollefteå kraftverk [110]. E-ON odlar och sätter totalt ut 

2 500 00 lax- och havsöringsyngel om året. Förutom förbättringsåtgärder i naturen så försöker E-ON 

även att göra sina kraftverk mer miljövänliga genom att byta ut olje- och 

smörjningsmedelanvändningen där det går. Till exempel byts oljesmorda löphjul till oljefria löphjul. 
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Där det inte går använder de mineralfria oljor. Dessa åtgärder sänker risken att skada miljön [111]. En 

livscykelanalys på vattenkraftverk, från Naturvårdsverket kan ses nedan.  

 

Figur 28. En livscykelanalys på vattenkraftverk, källa: Naturvårdsverket [73]. 
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4.7 Biobränsle 
”Bio” kommer från grekiska ordet bi’os och betyder liv. Biobränsle betyder således ”levande 

bränslen” och är ett samlingsnamn för torv, vassbränsle, halmbränsle, trädbränsle, returpapper och 

avlutar. Returpapper och avlutar är biprodukter från återvunnet trädbränsle och spill från industrin 

[112]. Samtliga bränslen räknas som förnybara i och med att de inte medför något nettotillskott av 

koldioxid vid förbränning [113]. Gasformiga och flytande bränslen så som biogas och etanol tillhör 

även kategorin biobränsle. Biobränslen brukar delas in i fem undergrupper utifrån råvarans ursprung. 

Dessa är trädbränslen, avlutar, åkerbränsle, torvbränsle och biobränslen från avfall. Till 

undergruppen trädbränslen hör avverkningsrester, klenvirke, bark, spån, träpulver, pellets och 

briketter. Det är alltså trädvaror som kommit från skogen och som inte har genomgått någon kemisk 

process [114].  

Avlutar är det som blir kvar från framställningen av pappersmassa. Vid framställning av 

pappersmassa kokas flis. Flis innehåller bland annat lignin och kemikalier och efter att 

pappersmassan tas tillvara återstår det en kokvätska som består av lignin och kemikalier. Denna 

kokvätska kallas för svartlut. Efter avdunstning återstår det en slaggprodukt som består av organiska 

föreningar som sen kan brännas och förgasas [115]. 

I undergruppen åkerbränsle inkluderas alla energigrödor som till exempel salix, halm och energigräs. 

Det är alltså bränslen som kommer från jordbruket. Spannmål, halm, energigräs och energiskog kan 

omvandlas till etanol som sen används som drivmedel [114]. 

Torvbränslen är en biomassa som inte är fullständigt nedbruten och som har bildats i mossa och kärr. 

Biobränslen från avfall är den sistnämnda undergruppen. Hit hör allt organisk avfall som kan eldas för 

produktion av värme och el i avfallsförbränningsanläggningar. Rötgas som kommer från reningsverk, 

deponigas och biogasanläggningar ingår även i denna undergrupp [116]. 

4.7.1 Historia  

Förutom till uppvärmning har biobränsle genom tiderna används till att smälta och bearbeta 

metaller. Vedeldningstekniken har förbättrats med åren och runt 1767 uppfanns en ny och effektiv 

typ av kakelugn. Denna hade ett flertal vertikala rökgaskanaler där rökgaserna fick passera. Genom 

att göra detta minskades bränsleåtgången eftersom rökgaserna förbrändes helt och därmed ökade 

effektiviteten. Tekniken har sedan dess effektiviserats till de förbränningsugnar vi har idag, där 

nästan all energi som finns i biobränslet kan utnyttjas [117]. 

4.7.2 Teknisk beskrivning av förbränning med biobränslen 

En biobränsleeldad värmecentral består av ett bränslelager, en matningsutrustning som skickar in 

bränslet till pannan, själva pannan, rökgaskanaler samt en skorsten. I värmecentralen finns det oftast 

en anordning som matar eldpannan med bränsle. Biobränslet genomgår fyra faser under 

förbränningen. Första stadiet är då fukten i bränslet förångas, sen avgår lättflyktiga gaser som 

förbränns och slutligen förbränns den koks som återstår av bränslet. Det är viktigt att hitta en balans 

mellan temperatur, tid och turbulens i pannan för att det inte skall bildas giftiga och svårförbrända 

kolväteföreningar. Rejäl turbulens behövs i pannan för att förbränningen skall vara så effektiv som 

möjligt. För att producera el måste en turbin och en generator kopplas till pannan. Här kan rökgasen 

användas eller så kan vatten kokas med hjälp av värmen från pannan. Ångan driver i sin tur turbinen 

[118].  
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I större skala används tre tekniker för att elda biobränslen. Dessa är rostpanna, panna med 

fluidiserad bädd och pulvereldad panna. Genom rökgaskondensering återvinns en del av energin som 

finns i rökgaserna som kommer från förbränningen. Den ursprungliga eldningsanordningen för fasta 

ämnen är rostpannan. Den består av gjutjärngaller vars luftspalter är smala i vilket förbränningsluften 

tillförs underifrån. Samtidigt som bränslet rör sig över rosten, torkas, avgasas och slutförbränns den 

till aska. I de pannor som använder sig av en fluidiserad bädd är det en het sandbädd som utgör 

eldstaden [118].   

Den viktigaste energitekniska egenskapen hos biobränslet är dess värmevärde. Det anger hur mycket 

värmemängd bränslet avger vid fullständig förbränning. Det skiljs på effektiv och kalorimetrisk 

värmemängd. Den kalorimetriska värmemängden anger den totala energin som frigörs vid 

förbränning av bränslet. Den kalorimetriska värmemängden skiljer sig från den effektiva 

värmemängden på det sätt att i den effektiva värmemängden räknas vattnets ångbildningsentalpi 

bort från den kalorimetriska. Den effektiva värmeängden är alltså mindre än den kalorimetiska 

värmemängden [112]. 

Förbränningstekniken som användes på slutet av 1980-talet förutsatte att den vattenånga som bildas 

släpptes ut genom skorstenen tillsammans med rökgaserna. Nu för tiden används en modernare 

förbränningsteknik, som går ut på att ta till vara på den energi som finns i ångbildningsvärmen 

genom rökgaskondensering. Den nya tekniken medför att den kalorimetriska värmemängden blir en 

mer logisk utgångspunkt vid ekonomiska och tekniska beräkningar [119]. Då elektricitet produceras 

med hjälp av biobränsle kallas det biokraft. I de kraftverk som finns i dagens läge finns en turbin och 

en genrator i vilken el genereras. Värmen som uppkommer skickas ut till ett fjärrvärmenät [118]. 

4.7.3 Biobränslen i Sverige 

 SVEBIO anser att biobränsle är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till olja och elvärme. 

Biobränslet har nästan helt utkonkurrerat oljeeldningen i småhusen. Biobränslen används idag för att 

producera värme och el, men allt mer biobränslen används till att producera olika typer av drivmedel 

så som till exempel etanol och biogas [120]. 

Biobränslets största användningsområde är främst inom industrin, fjärrvärmeverk, elproduktion i 

biokraftverk och uppvärmning av villor och småhus [121]. Enligt SVEBIO står biobränsle för den tredje 

största elproduktionen i Sverige. Det finns 183 produktionsanläggningar i dagens läge, och det finns 

ett 40-tal som är under uppbyggnad. Under år 2011 var den totala elproduktionen av biobränsle 10,3 

TWh vilket då var cirka 7 procent av Sveriges elproduktion [122]. 

4.7.4  Miljöpåverkan 

De miljömål som påverkas beror på vilken mark som används. Vid markanvändning kan 

undanträngning av biotoper ske och den biologiska mångfalden minskas. Det miljömål som påverkas 

är Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. I jordbruket används olika bekämpningsmedel och 

dessa medför en påverkan på miljömålet Giftfri miljö. Om det är en ekologisk odling påverkas inte 

miljömålet då inga bekämpningsmedel används. Det sker i vissa fall läckage av olika kväve- och 

fosforinnehållande ämnen. Dessa påverkar miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning 

och Begränsad klimatpåverkan. Under tillverkningsfasen kan det ske läckage av metan om metanen 

produceras i en biogasanläggning. Även detta påverkar miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Om 

biogasläckaget tas om hand och används, minskar det totala växthusgasutsläppet. Detta är för att 

metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid som istället bildas om metan förbränns [73]. 
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Figur 29. Odlade biobränslens miljöpåverkan, källa: Naturvårdsverket [73]. 

 
Andra aspekter av biobränslets livscykel är den miljöpåverkan som sker i form av energianvändning 

för transporter, förädling av den odlade råvaran och sedan tillverkning av biobränslet. 

Då biobränslet förbränns sker dock emissioner av olika ämnen. Beroende på hur biobränslet ser ut 

kemiskt, ändras emissionernas exakta sammansättning. Det är dock samma miljömål som påverkas: 

Ingen övergödning, Bara naturlig försurning samt Frisk luft. 

Vid produktion av trädbränslen kan markens näringsinnehåll minskas, i och med att biomassan som 

håller markens näringsämnen bortförs. Detta leder till att odlingen har en inverkan på miljömålet 

Ingen övergödning. Avverkning är givetvis ett direkt hot mot Levande skogar. De tillfartsvägarna som 

byggs påverkar miljömålet Levande djur- och växtliv samt Levande sjöar och vattendrag [73]. 
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4.8 Export och import 
Sverige, Norge, Danmark och Finland har sedan mitten av 1990-talet ingått i en gemensam kraftbörs, 

Nord-pool. Här säljs och köps el tim-, dag- och veckovis. Priset på elen beror dels av tillgång och 

efterfrågan men omvärlden påverkar också priset. Om till exempel oljepriset nere i kontinenten 

stiger så märks detta på elpriset i Norden. Eller om kronan blir starkare så blir elen i Nord-pool 

billigare att köpa för svensken. Elen i Nord-pool handlas med valutan Euro.  

Konjunktur och väder är andra faktorer som påverkar priset. Är det lågkonjunktur brukar det oftast 

behövas mindre el i landet. Regnar det mycket och vattennivån i våra magasin ökar sjunker elpriset 

då mycket tillgång av el finns. Är vädret blåsigt och kallt ökar priset då efterfrågan stiger [123; 124].  

Som kan ses på kartan till höger så är i 

princip hela Norden sammankopplad med 

överföringskablar. Importering av el från 

andra länder görs när elproduktionen i 

landet inte räcker till,men importering kan 

även taktiskt göras om ett annat land säljer 

sin el väldigt billigt. Exempelvis om 

Danmark en dag har väldigt bra 

elproduktion från sina vindkraftverk och 

säljer sin el billigt, så kan Norge vara 

intresserad av att köpa denna el och spara 

på vattnet i sina vattenkraftverksmagasin. 

Norge använder sen vattnet i magasinerna 

när efterfrågan på el i landet är högt. 

Viktigast av allt när det kommer till export 

är att någon vill köpa det som exporteras. 

Utan en köpare kan inget säljas. Sverige 

exporterar mest el till Tyskland, Danmark 

och Polen [125].  

I figur 31 kan ett diagram över Sveriges 

import minus export ses. Som kan ses så har diagrammet ingen tydlig trend utan exporten och 

importen har berott på många olika faktorer. En faktor är till exempel väder, som tidigare nämnts. 

Siffror, från Energimagasinet, på Sveriges export och import under 2011 och 2012 presenteras i 

tabellen nedan.  

 Export Import 

2011 31457 GWh 11235 GWh 

2012 31030 GWh 10920 GWh 

 

Figur 30. En karta på hur Sverige, Norge, Danmark och Finland är 
kopplat med varandra och andra närliggande länder i Europa, 
källa: Nord pool spot [173]. 
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Figur 3124. Ett linjediagram över exporten och importen i Sverige 1990 – 2010, negativa värden är export medan positiva 
värden är import, källa: Energimyndigheten [126]. 

Vid överföring används luftledningar eller en enda kabel beroende på om överföringen går över land 

eller hav. För långa kablar används en teknik vid namn HVDC (High Voltage Direct Current) det vill 

säga högspändt likström. Om avståndet mellan överföringsstationerna ligger långt ifrån varandra, 

och mer kabel måste läggas, blir det billigare  i längden med HVDC. HVDC väljs även före HVAC (High 

Voltage Alternating Current), högspänt växelström, om det är stora effekter som skall överföras över 

stora avstånd [123].    

Exempel på denna teknik i praktiken är Fennoskan-kabeln som ligger mellan Finland och Sverige. 

Mellan Eemshaven, Holland och Feda, Norge ligger en 58 mil lång sjökabel med en 

överföringskapacitet på 700 MW. Under ett år ska denna kunna överföra 6 TWh [127]. På Svenska 

kraftnäts hemsida kan många planerade utbyggnadsprojekt hittas. Ett storskaligt exempel är en kabel 

mellan Sverige och Litauen som kommer gå från Nybro i Kalmar län till Klaipeda, Litauen. Byggstart 

planeras till 2014 och överföringskapaciteten kommer vara på 700 MW och spänningsnivån 300 kV 

[128].  

Ett annat exempel inom landets gränser är en elnätsförbindelse mellan det svenska fastlandet och 

Gotland. Planen är att ansluta det gotländska elnätet med Sveriges stamnät för att en storskalig 

vindkraftsutbyggnad ska kunna ske [129]. En ökad exportkapacitet gör det möjligt för Sverige att 

exportera mer förnybar el till andra EU-länder, vilket i sin tur gör att fossilbaserad energi slipper 

användas. Det gör det även möjligt för Sverige att bygga ut mer förnybar energi, då efterfrågan på el 

från andra europeiska länder kan beaktas [36].  
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5. Diskussion 
Ett förtydligande till detta kapitel är vad vi menar med ”framtiden”. Ordet har ingen exakt 

tidsdefinition och med framtiden menar vi fram till nästa generation det vill säga ungefär 25 år.  

Sverige har alltså idag en ganska stor andel förnybar elproduktion och potentialen för den att öka är 

god. Vindkraften på senaste år har ökat explosionsartat, och kommer att fortsätta öka. Det finns en 

stor potential för vindkraft. Många vindkraftsprojekt har beviljats tillstånd och är alltså på gång att 

byggas. Samtidigt forskars det fortfarande på fler alternativa kraftkällor och solkraft. Framtiden kan 

bara bli bättre för förnybar energi. Enligt en rapport från Svensk vindenergi ”Påväg mot ett förnybart 

elsystem – möjligheter till 2030” så kan ett långsiktigt förnybart elsystem stå klart om 17 år, det vill 

säga år 2030. Rapporten påstår att det enda som saknas är politisk vilja. Vad som kommer att 

påverka den förnybara elens framtid mest är styrmedlen. Elcertifikatsystemet som kanske kommer 

att sluta gälla 2020 måste till exempel förlängas för att den förnybara elen skall fortsätta utvecklas. 

Sol- och vindel ger idag inte så mycket vinst utan certifikaten och utan vinst så är det ingen som vill 

satsa på branschen. En hållbar framtid är inte bara förnybar elproduktion, utan det är väldigt mycket 

som spelar roll. Rapporten har utelämnat elnätet vilket senare insågs vara väldigt viktigt för en 

fortsatt utveckling. Ett smart nät är ett nät som tillåter privatpersoner att sälja sitt producerade 

elöverskott till nätet och därmed bli egna producenter. Om förhållandena skulle vara lönsamma 

skulle den förnybara elen öka ännu mer då många privatpersoner skulle kunna tänka sig investera i 

egen elproduktion med hjälp av solceller. Rapporten behandlar bara situationen inom Sveriges 

gränser. I framtiden kommer inte länders gränser bestämma var produktionen kommer att ske, utan 

förutsättningarna. Idag sker en utbyggnad av elnätet och sammarbetet kan förväntas utökas i 

Europa.  

5.1 Solkraften 
Forskning sker idag runt om i världen där verkningsgraden på de olika solcellerna försöker höjas 

samtidigt som priset på en färdig modul försöker sänkas. De nyare solcellerna av organiskt material 

och färgsensibiliserade solceller är väldigt mångsidiga och har stora tillämpningsområden. De har 

även fördelen att vara väldigt flexibla då de kan appliceras på kläder och annan tyg. Nackdelen är att 

deras verkningsgrad inte riktigt har uppnått förväntningarna ännu. Ett genombrott med höjd 

verkningsgrad på dessa solceller tror vi skulle få solkraften att blomstra. 

Många svenskar tror på solkraft och skulle vilja öka andelen solenergi. En tillräckligt stor sänkning av 

priset på solcellsmoduler eller något slags statligt stöd skulle kunna ge folket motivationen till att 

investera i solceller och egenproducerad el. Sverige är ett land med mycket producerad elenergi 

redan och exporterar allt mer.  

Diskussioner med vår mentor Göran Sidén har dock upplyst oss med tänkbara problemlösningar. 

Tanken är att under sommaren endast använda solenergi så gott det går. Vindkraft kan även bidra 

med energi när solen inte räcker till. Viktigaste är att låta vattenmagasinen i våra vattenkraftverk 

spara på sitt vatten, som sen kan användas när solen inte skiner, till exempel under mörka höst- och 

vinterkvällar. Detta gör elen billigare under vintern, då elpriset i Sverige beror till stor del av hur 

mycket vatten vi har i våra magasin. Brist på vatten höjer priset på el. Om privatpersoner 
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producerade sin egen el under sommaren med hjälp av solceller, skulle ett billigare elpris under 

vintern kunna bli verklighet. Om Sverige producerar så mycket elenergi så det blir över, skulle denna 

kunna säljas till grannländer och ner i Europa bara det finns förbindelser och villiga köpare. Sverige 

skulle kunna bli ett storskaligt elexport land. Stora miljöproblem som till exempel växthuseffekten må 

vara global, men lösningen till den kan vara lokal. Genom att lokal kraft exporteras vidare kan 

kolkraft i kontinenten begränsas.  

5.2 Vindkraften 
Av de förnybara kraftslagen Sverige har så är det främst vindkraften som har störst potential när det 

kommer till expansion. Enligt en studie inom Vindforsk II kan Sverige etablera 510 TWh på land och 

46 TWh till havs om då medelvinden sätts till 6 meter per sekund på 71 meters höjd. Detta är dock 

endast möjligt om hänsyn till tillstånd inte beaktas, det vill säga att vindkraft även byggs på olämpliga 

platser. Studien visar att potentialen på land är av stor vikt men det är främst tillståndsprocessen, 

nätanslutningsmöjligheterna eller andra tekniska problem som hindrar utbyggnaden samt kostnaden 

för ny vindkraft. Ett av de många projekt som är under behandling är parken som ligger vid Södra 

Midsjöbanken, ett område cirka 80 km sydost om Öland med goda vindförhållanden. E.ON genomför 

nu en projektering. För att se om parken blir lönsam har en mätstation med utrustning att mäta 

vindförhållanden, våghöjd samt miljöpåverkan satts upp. Tillståndsansökningen är fortfarande under 

utredning. Parken beräknas ge 3 TWh och består av 300 vindkraftverk [88]. 

Att ha mer kunskap om vindkraft och dess omgivning är ett stort hjälp och ett steg närmare till att 

bygga ut vindkraftverken. En anledning till varför vindkraftprojekt ibland inte genomförs är invånarna 

i samhället. De invånare som inte gillar idén om att ett vindkraftverk ska uppföras på platsen kan via 

samråd meddela sina tankar och därmed stoppa utbyggnaden. Detta har hänt ett flertal gånger och 

det kan vara en anledning till att vindkraftsetableringen inte ökar mer än den har gjort. Även det 

svenska försvaret konkurrerar tyvärr idag med vindkraften om mark.  

En morot till att få invånarna på sin sida är som sagt att finna en ekonomisk fördel. Då kostnaderna 

för ny vindkraftverk är dyrare än någon annan elproduktion har det införts stödsystem som enligt 

studien visar sig sätta fart på vindkraftsutbyggnaden. Många kommuner har en plan om hur mycket 

vindkraftverk det bör finnas i respektive kommun.  

En effektiv elmarknad behöver en god framförhållning i planering av nätutbyggnaden. Vindforsk II 

nämner även att energieffektivisering i hemmen kan påverka elmarknaden i och med att efterfrågan 

på el minskar. Arbetet har inte lagt stor tyngd på effektivisering av hem och elanvändning i 

kombination med en ökad befolkningstillväxt. Detta påverkar självklart elsystemet om befolkningen 

växer utan att effektivare elanvändning sker.  

Det finns många olika typer av vindkraftverk och utvecklingen fortsätter. De flesta är i prototypfasen 

och några värt att nämna är Windspire som är som ett horisontellt vindkraftverk, den är liten och 

mer tillämpad för städer. Den är byggd så att den snurrar runt sin egen axel och bidrar inte med 

något större buller. En sådan skulle kosta runt 5000 dollar och producerar 2000 kWh om året. Ett 

annat verk som är under prototypfas är en heliumballong som snurrar runt sin egen axel. Ballongen 

klarar vindstyrkor upp till 90 meter per sekund och kan placeras 200 till 300 meter över marken. Den 

är sammankopplad till en kabel i vilket den alstrade strömmen förs ner i. Danmark har kommit med 

en ny typ av vindkraftverk som kan fästas på byggnader. Detta vindkraftverk fångar in den vindstyrka 

som uppkommer då vinden passerar mellan olika byggnader. Den sitter oftast på taket och snurrar 
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runt sin egen axel. Det har fått namnet EdgeFlow [130]. Företaget Sky Windpower har kommit med 

ett vindkraftverk som ser ut som en helikopter. Den består av fyra rotorer som är sammankopplade 

till marken via en kabel [131]. Ett företag vid namn Hexicon har kommit med idén och att placera 

vindkraftverk på en flytande plattform. Plattformen består av 24 vindkraftverk som producerar totalt 

72 MW. Plattformen är fastspänd på havets botten men dess fastpunkt är i mitten av plattformen, så 

den kan rotera kring sin egen axel. Detta är en fördel i och med att vindkraftverken ändrar sig efter 

vindens riktning vilket ökar den totala produktionen. Plattformen är även anpassad efter hårda 

havsmiljöer [132]. 

Slutligen har ett företaget Mecanoo och Delft University of technology byggt en prototyp av ett unikt 

vindkraftverk. Vindkraftverket har inga blad så det snurrar inte ens. Verket är uppbyggt av en stålram 

med metalltuber som är format i rutmönster. Den är gjord så att ett kraftfält byggts upp mellan 

metalltuben och rutnätet. Detta kraftfält tvingar vattendroppar i vinden att röra sig mot den positiva 

elektroden vilket alstrar en spänning. Verket skulle kunna användas i städer då inga rörliga delar 

finns. Därmed elimineras bullret som kommer från konventionella verk [133]. 

5.3 Vattenkraften 
Branschen är just nu inne i en period där i princip inga nya kraftverk byggs. Istället investerar många 

stora bolag såsom Vattenfall och E-ON i effektivisering av befintliga verk samt reparering och 

upprustning av dammar då de flesta av verken byggdes på 40- och 50-talet [101]. Vattenfall planerar 

till exempel att investera 13 miljarder i sina befintliga verk fram till 2023 [108], och E-ON har under 

ett par år investerat miljardbelopp på att effektivisera sina kraftverk [134].  

Det finns i Sverige fyra stora, outbyggda älvar som riksdagen har bestämt är skyddade mot 

utbyggnad. Dessa nationalälvar är Kalix älv, Torne älv, Piteälven och Vindelälven och alla ligger i norra 

Sverige. En åsikt till varför det önskas mer vattenkraft är att öka regleringskapaciteten, då en ökat 

mängd vindkraft behöver mer reglerkraft (eftersom vinden är oberäknelig). Detta ska dock vara ett 

missförstånd enligt Lennart Söder, som är professor i elektriska energisystem vid Kungliga tekniska 

högskolan i Stockholm. Missförståndet enligt Söder är då att en ökad mängd vindkraft kräver mer 

reglering. Detta betyder dock inte att nya kraftverk måste byggas utan att dagens kraftverk klarar av 

så mycket som 40 TWh vindel [135; 136].  

Enligt naturskyddsföreningen skall den ökade nederbörden fram till 2030 kombinerat med 

effektiviserade verk, kunna ge fem TWh mer energi. Detta ser E-ON ljust på, då de menar att ju mer 

förnybar energi som produceras desto bättre, då mer miljöskadlig energi från kraftslag som olja och 

kol inte behövs. Det är även tack vare Sveriges elmix som vi idag tillhör de som släpper ut minst 

koldioxid bland OECD-länderna [111; 135]. Utbyggnad med vattenkraft i de resterande fyra stora 

älvarna kommer förmodligen inte att ske då det inte behövs idag.  

I rapporten har inte småskalig vattenkraftverk lagts stor tyngd på. Det finns ett tusental småskaliga 

vattenkraftverk som har potential till att leverera elenergi. Detta bör ses närmre på.  

5.4 Biobränslen 
Sverige har stora tillgångar av biobränslen och utvecklingen av användningen av biobränsle beror på 

en mängd faktorer. De miljöfrågor som samhället värderar samt hur de politiska styrmedlen påverkar 

bioenergins roll i Sveriges energisystem. Den internationella ramverken spelar också in på 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalix_%C3%A4lv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torne_%C3%A4lv
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pite%C3%A4lven
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindel%C3%A4lven
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bioenergins roll i energisystemet, det vill säga EUs politiska styrmedel om miljö, energi, transport, 

klimat och jordbruk. Bioenergin är även beroende på hur de andra energislagen artar sig [137]. 

I rapporten sägs det att torv räknas till biobränslen som är förnybara och koldioxidneutrala. Det beror 

dock på hur torv tolkas som ett förnybart bränsle. Torv tar flera tusen år att återskapa. Så det kan 

diskuteras om det ska räknas som förnybart eller inte. Koldioxiden bunden i torven fanns i 

atmosfären för tusentals år sedan och släpps återigen ut till atmosfären vid förbränning. Detta anser 

vi inte vara koldioxidneutralt. Det är samma som för fossila bränslen som också har sin koldioxid från 

miljoner år sen bunden och som släpps ut vid förbränning.  

Enligt en rapport som gjordes av SLU 2011 är det inte lönsamt med småskaliga kraftvärmeverk om 

priserna på elen är som det är i nuläget [138]. Då en utveckling av tekniken hela tiden pågår kan dock 

investeringskostnaderna förväntas sjunka. Detta kan göra kraftvärmeverk lönsamma i framtiden. Så 

som de andra förnybara kraftslagen är biobränslens framtid beroende på de ekonomiska styrmedlen 

som elcertifikatsystemet. Om deras värde minskar så riskeras kraftvärmeverkens lönsamhet. 

Biogas är ett alternativ inom biobränsle. Biogasen som idag produceras från gårdar är marginell och 

vinsten är inte stor. Biogasen skulle dock blomstra om styrmedel infördes för dem, till exempel 

metanreducerande verksamhet. Det finns idag inga styrmedel för biogas. Danmark och Tyskland har 

styrmedel för sin biogas och i de länderna går produktionen utmärkt. Gasen går även att uppgradera 

och användas till fordon.  

5.5 Annan förnybar energi 
En annan förnybar elproduktion som inte används storskaligt idag, men som har potential är 

vågkraft. Genom att utnyttja höjdskillnaderna mellan havets vågtoppar och vågdalar kan man 

utvinna den energi som finns i vågornas rörelser. Seabased har lanserat ett vågkraftaggregat med 

direktmagnetiserad linjärgenerator. Detta aggregat är anpassad så att det kan ta tillvara på energi 

som finns i vågornas långsamma upp- och nedgående rörelser. Vågkraftsaggregatet består av en boj 

som flyter på havsytan och följer med vågornas rörelse samt en lina som går ner till generatorn som 

finns på havets botten [139].  

I dagsläget finns en pilotanläggning på den svenska västkusten vid Lysekil. Syftet med 

pilotanläggningen är att verifiera och utveckla tekniken med direktdriva linjärgeneratorer. 

Undersökningen skall även se över de miljöeffekter aggregaten kan orsaka. Testerna beräknas bli 

klara nästa år, 2014 [139].  

Tillsammans med Fortum har Seabased fått tillstånd att etablera en anläggning utanför 

Kungshamn/Smögen i Sotenäs kommun. Vågkraftparken består av 420 stycken aggregat och den 

totala produktionen beräknas bli 25 GWh/år. Etablering sattes i gång förra året och är fortfarande 

under uppbyggnad [139].   

Vågkrafttekniken är en relativ enkel konstruktion i och med att den bara består av ett fåtal 

komponenter. Ett enkelt vågkraftaggregat har en effekt på cirka 30 kW. Detta medför att en 

vågkraftpark med 20 000 aggregat får en installerad effekt på cirka 600 MW. Parken ska då kunna 

generara 2,4 TWh/år om man räknar med att de levererar el 4000 timmar om året. Seabased anser 

att det skalbara systemet kan bli lönsamt utan att behöva långsiktiga stöd eller skattereduktion. Med 

skalbar menas att anläggningen byggs i etapper [139].  
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5.6 Styrmedel 
Med hjälp av olika typer av styrmedel kan efterfrågan på förnybar el stimuleras och förhoppningsvis 

öka. Genom att ha styrmedel som är rättligt bundna kan det på ett konkret sätt styra stimuleringen.  

Kyotoprotokollet är ett sådant styrmedel som är rättligt bindande. Sverige är ett av de länder som 

har skrivit på Kyotoprotokollet och har därmed ett ansvar att följa de riktlinjer som Kyotoprotokollet 

anger. För att kunna uppnå kraven måste införandet av förnybar el i samhället öka samtidigt som de 

fossila bränslena bör fasas ut. Stora förändringar i användningen av olja och andra fossila bränslen 

kan idag ses. Denna trend växer och i framtiden kommer förnybara energikällor att ha större vikt. Det 

är alltså ett sätt att styra in Sverige in i den gröna elmarknaden. Kyotoprotokollet förlängdes nyligen 

till 2020 och runt 200 länder skrev på avtalet.  

Ett annat administrativt styrmedel är den så kallade effektiva energimarknaden och med det kan 

konkurrens mellan elbolagen pressa elbolagen till att investera i energikällor som är lönsamma.  

Genom uppmuntran till energieffektivisering kommer konsumenterna att bli mer medvetna om hur 

deras energi och el-förbrukning utvecklas under året och bli mer medvetna om hur de kan påverka 

den. Detta kan då leda till en mindre användning i ett större perspektiv.  

Det är främst genom ekonomiska styrmedel såsom till exempel skatter, som Sverige har styrt 

utvecklingen inom energiområdet. Det bör implementeras mer styrmedel och mer ekonomi till 

styrmedlen då detta är vad som i princip för hela den förnybara energimarknaden framåt. Det 

marknadsbaserade elcertifikatsystemet har också styrt och stimulerat produktionen av förnybar 

energi. Om elcertifikatsystemet fortsätter och om den till och med ökar sin kvot, kommer fler bli 

intresserade av att investera i förnybara energikällor.  
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5.7 Miljöpåverkan 
Det är allmänt känt att fossileldade kraftverk har en negativ effekt på miljön. Det är främst under 

driften av dessa kraftverk som mängder av koldioxid släpps ut till atmosfären. Dessa bränslen är inte 

koldioxidneutrala som biobränslen då biobränslen binder koldioxid under sin livstid. Verken behöver 

alltså ersättas av förnybara kraftkällor. Genom att ha en övergripande inblick i hur de förnybara 

kraftkällorna påverkar miljön kan myndigheter och energisektorns aktörer hitta en plats som 

minimerar de negativa effekterna med det nya energisystemet.   

Den inverkan de förnybara kraftkällorna har på miljön är inte lika stor som fossilt bränsle eller 

kärnkraft, vilket kan ses i figur 32. Den stora skillnaden är som sagt att fossila och nukleära kraftverk 

har sina hotspots under driften medan förnybara kraftkällor har sina hotspots under tillverkningen 

och installationen av verken. Vattenkraft påverkar miljön dock mycket under sin drift genom att 

ändra landskapet och fiskfaunan. Men detta åtgärdas och idag är fiskodling och fisktrappor en del av 

ett vattenkraftverk. Att åtgärda fossileldade och nukleära kraftverks miljöpåverkan är väldigt mycket 

mer komplicerat då nya system måste utvecklas för att ta hand om utsläppen. När det gäller nukleära 

kraftverk så måste bränslet tas om hand och lagras på en plats där strålningen inte skadar växter, 

djur och människor.  

 

Figur 32. Fossilbaserade & nukleära kraftverks miljöpåverkan, källa: Naturvårdsverket [73]. 
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6. Slutsats 
Det är viktigt att ha i tankarna att slutsatserna på denna rapport är dragna utifrån dagens 

förutsättningar. Priset på till exempel solceller kan ändras i framtiden och förändra 

förutsättningarna. Många förnybara kraftslag är idag beroende av stödsystem, och om dessa 

förändras negativt, blir konsekvenserna även att de förnybara kraftslagens utveckling hämmas. 

Slutsatserna är dragna från vad som har hittats i denna litteratur- och källstudie. Förutsättningarna 

för förnybar elproduktion är idag bättre än någonsin med tanke på exportkapaciteten. Gränsen på 

hur mycket elproduktion som är lönsamt för Sverige ökas då överskott av el kan exporteras till 

grannländer. Politiskt stöd kommer vara det som bestämmer utvecklingen. 

6.1 Elanvändning 
Elanvändningen i bostadssektorn förväntas minska trots en ökad bostadsyta.  En fortsatt utveckling 

av värmepumpar förväntas ske. Denna ersätter då den direktverkande el som används mycket idag 

till att värma vatten i hemmen. Även utetemperaturen kommer att påverka uppvärmningsbehovet 

även om det är ett litet bidrag. Energimyndighetens prognos för den totala elanvändningen i Sverige 

är annars att den ökar. Detta är dels på grund av att industriproduktionen förväntas öka till följd av 

ekonomisk tillväxt. Hur stor denna ökning är, är dock osäkert. Mycket effektivisering sker idag inom 

industrisektorn där till exempel onödig uppvärmning reduceras och motorer effektiviseras. 

Energimyndigheten förväntar sig att många industrier kommer att byta ut oljeprodukter till 

elprodukter. Detta ökar elanvändningen.  

6.2 Solkraft 
Nya solkraftsanläggningar byggs runt om i Sverige. Bidraget från solkraft är dock litet, och kommer 

att vara det under lång tid. Lars Andrén från föreningen Svensk solenergi tror att fyra TWh solkraft 

kan uppnås i Sverige. Framtidens elsystem kommer förmodligen ha mest vatten-, kärn- och 

vindkraftverk samt kraftvärme. Solkraft förväntar vi att den ska ha en större roll under sommaren, då 

kärnkraften är under underhåll och vattenkraften sparar på sitt vatten så mycket som möjligt. 

Elbehovet under sommaren är självklart mindre än på vintern då längre och varmare dagar spar på 

värmebehovet och belysningen. Dock ökar kylbehovet under sommaren.  

6.3 Vindkraft 
Sverige har gynnsamma förutsättningar för att kunna utvinna vindenergi och på senare år har 

utbyggnaden av vindkraft ökat avsevärt. Ny kunskap om hur Sveriges klimat och miljö påverkar 

vindkraftverkets etablering och drift, har gjort att det blir lättare att underhålla vindkraftverken. Men 

kanske viktigast, att välja rätt plats från början. Förra året utgjorde Vindkraften 4,4 procent av av 

Sveriges totala elproduktion. Tillståndsprocessen för vindkraft är en invecklad och lång process. Det 

finns idag många verk som är under utredning, vissa har fått tillstånd medans andra väntar på svar. 

Om alla verk, som idag är under utredning, fick sitt tillstånd beviljat och skulle kunna generera el 

imorgon, skulle vindkraften totalt kunna ge cirka 30 TWh el.  

Vindkraften har goda förutsättningar för att växa, men det hänger till stor del på de ekonomiska och 

politiska aspekterna. Tillståndsprocessen bör definitivt effektiviseras. 

6.4 Vattenkraft 
Vattenkraften är som nämnt just nu inne i ett effektiviseringsstadie där inget nytt byggs. Istället 

stärks dammar och gamla komponenter byts ut. 2030 tror branschen att den ökade nederbörden i 
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kombination med effektiviseringen av vattenkraftverken, kommer medföra att fem TWh mer el kan 

generaras från verken .  

6.5 Biobränslen 
Elproduktionen med biobränsle sker huvudsakligen i kraftvärmeverk. År 2011 var den totala 

elproduktionen med biobränsle 10,3 TWh. Det är oftast kraftvärmeverk som använder sig av 

biobränsle för att producera el, och dessa är beroende av fjärrvärme. I framtiden anses 

fjärrvärmesystemen öka och detta kan då leda till en ökning av kraftvärmeverk. Om priserna på 

biobränslet minskar eller är ekonomiskt acceptabla så kommer dess användning att ökas. På en 

långtidsprognos med dessa förutsättningar kommer biobränslet alltså att öka men det hänger även 

här på vilket håll utvecklingen av styrmedlen sker.  
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