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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

I framtidsprognoser förutspås det behövas väsentliga investeringar i ny 

elkraftsproduktion. Globalt sett behövs investeringar på cirka 10 triljoner dollar fram till 

år 2030, stora delar av dessa tros behövas på den europeiska marknaden eftersom många 

kraftverk på denna marknad är gamla och ineffektiva. Syftet med denna studie har varit 

att analysera och jämföra investeringskostnaderna för biobränsleverk samt land- och 

havsbaserade vindkraftverk i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Livstidskostnadsmetoden är den metod som valts för att uppfylla syftet. Denna metod 

inkluderar alla kostnader som faller direkt inom företaget, alla externa kostnader som 

skatter på vinst och miljöpåverkan exkluderas från modellen. Livstidskostnaden 

representerar den kostnad som företag måste ta ut av elkonsumenterna för att täcka den 

totala långsiktiga produktionskostnaden. Detta kostnadsmått används i denna studie för 

att se vilka teknologier som är billigast i frånvaro av politiska styrmedel, samt i vilka 

länder de billigaste alternativen kan lokaliseras.  Den bästa investeringsmöjligheten av 

alla kraftverk är i landbaserade vindkraftverk i Danmark. För havsbaserade vindkraftverk 

ligger den bästa investeringsmöjlighet i Norge. Biobränsleverks bästa 

investeringsmöjlighet finns i Danmark. Dock representerar inte detta resultat den verkliga 

investeringsbilden eftersom beräkningarna är gjorda utan skatter och bidrag. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

Predictions state that the energy market is in need of a lot of new investments in new 

electricity capacity. Globally the need for investments is estimated at about 10 trillion US 

dollars until the year 2030, and a large part of these investments is believed to take place 

in the European market since a lot of the power plants there are old and inefficient. The 

purpose of this study has been to compare and analyze the different investment costs for 

bio-fueled power plants, and land and sea-based wind power plants in Denmark, Finland, 

Norway and Sweden. The method chosen to fulfill the purpose of the study is the so 

called levelized cost method. This method includes all costs that can fall directly onto the 

company; costs as tax on income and environmental externalities are however not 

included in the analysis. The result of the levelized cost method is a cost that represents 

the long term price that the supplier has to charge the electricity consumers to be able to 

cover the total production cost. This cost is used to investigate which power technologies 

that has the lowest cost and in which country the cost could be minimized. The best 

investment possibility of all the different power plants lies in land based wind power 

plants in Denmark. Norway is the country that has the best investment possibility for 

offshore wind power plants. For bio-fuelled power plants the best investment opportunity 

exists in Denmark.           
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Kapitel 1  

INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan 1970-talet har världens totala energiproduktion ökat stadigt, idag är den 

globala energiproduktionen nästan trefaldigad mot vad den var 1970. Utav världens 

elförbrukning baseras knappt 2 % på förnyelsebarenergi, exklusive vattenkraft som står 

för cirka 16 %. Världens elförbrukning utgörs till största dels av fossila bränslen som 

utgör nästan två tredjedelar av elproduktionen, medan kärnkraftens andel är cirka 16 %. 

(IEA, 2006) 

 

International Energy Agency (IEA) förutspår att det fram till år 2030 kommer att behövas 

väsentliga ersättningsinvesteringar på den europeiska elmarknaden, dessa tros kunna 

uppnå en kapacitet av 300 till 600 Giga Watt1 (GW). Stora delar av den globala 

elmarknaden byggdes upp under 1960-1970 talets tillväxtperiod, många av dessa 

kraftverk är nu för gamla och ineffektiva och behöver därför ersättas. Det beräknas att det 

från år 2000 till 2030 kommer att behövas cirka 5000 GW av ny el-kapacitet och detta 

motsvarar cirka 10 triljoner dollar. Det har även förutspåtts att bränslemixen kommer att 

förändras, kolets marknadsandel kommer att minska men kol kommer fortfarande att vara 

den största källan till elproduktion, även oljans andel förutspås minska. En stor 

förändring kommer att ligga i ökningen av naturgas, vilket förutspås medföra att naturgas 

kommer att utgöra en tredjedel av den totala energimarknadens andelar. Framtiden för 

kärnkraft och vattenkraftsproduktionen ser inte ljus ut då deras marknadsandelar tros 

komma att minska kraftigt de kommande 30 åren, kärnkraftens marknadsandelar 

förutspås kunna minska med hälften på trettio år. (IEA, 2003) 

 

                                                 
1 För en definition, se bilaga 1 
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De nordiska länderna utgör endast cirka 2 % av den globala elproduktionen, men de 

nordiska ländernas elanvändning per invånare är bland de högsta i världen. I de nordiska 

länderna är det marknaden som skall bestämma över investeringar i ny- 

elkraftsproduktion, dock kan staten påverka valet av nyinvestering genom olika sorters 

subventioner och överenskommelser. Investeringar i ny- elproduktion är ofta 

kapitalintensiva och beslut fattas ofta efter lång tid av uppvisad stabil produktion. 

(Nordel, 2005)  

 

En faktor som kan skapa incitament till nyinvesteringar och påverkar marknadens val är 

internationella överenskommelser som till exempel EU-direktivet 2001/77/EG, vars mål 

är att få hela EU:s elproduktion att bestå av 22 procent förnyelsebar energi. Många länder 

samt de utvalda länderna i denna studie har utifrån detta direktiv skapat sina egna 

nationella mål så kallade RES-e mål, vars syfte är att uppnå en viss produktion av 

förnyelsebar energi eller som i Norge en viss energimix. Då det nu kommer att behövas 

nya investeringar i elproduktionen, både för restaureringen av gamla kraftverk men även 

för att uppnå målen med att ha en viss andel el producerad med förnyelsebart bränsle, 

uppstår frågan i vilken energikälla det är billigast att investera i?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera och jämföra de olika investeringskostnaderna för 

biobränsleverk samt land- och havsbaserade vindkraftverk för Danmark, Finland, Norge 

och Sverige. 

  

1.3 Metod 
För att uppnå syftet tillämpas livstidskostnadsmetoden, vilken är en metod som ofta 

används för att jämföra de totala produktionskostnaderna mellan olika kraftverk. I 

produktionskostnaderna brukar kapitalkostnaden, bränslekostnaderna samt drifts- och 

underhållskostnaderna inkluderas. Produktionskostnaderna räknas sedan om till ett 

nuvärde med hjälp av den ekonomiska livslängden och en diskonteringsränta, sedan 

divideras detta med den årliga elproduktionen omräknat till ett nuvärde. Resultatet av 
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detta är den genomsnittskostnad per (exempelvis) Tera Watt timmar (TWh) elektricitet 

som företagen måste ta betalt av elkonsumenter för att täcka investeringens totala 

kostnad. Genomsnittskostnaden kan sedan jämföras mot de andra kraftverkens 

livstidskostnader, ju lägre livstidskostnad desto mer attraktiv är det för investerare. (IEA, 

2005) 

 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsar sig till Danmark, Finland, Norge och Sverige, detta är alla nordiska 

länder förutom Island. Island har världens största elförbrukning per capita och är därför 

ett intressant land att undersöka, men då landets karaktär inte är speciellt lik de andra, till 

exempel har Norge den näst minsta befolkningen av alla de nordiska länderna men den är 

ändå mer än 15 gånger större än Islands, samt så är data för Island inte lika lättillgänglig 

som för de andra länderna. Därför har Island exkluderats från studien. Lokaliseringen av 

nya kraftverk kommer avgränsas till att analysera lokaliseringen på en nationell nivå, 

lokala skillnader inom ett land kan förekomma i form av el-bortfall på grund av långa 

transportsträckor. Studien är avgränsad till att analysera biobränsleverk samt land- och 

havsbaserade vindkraftverk, det finns även kustbaserade vindkraftverk men detta 

alternativ har exkluderats på grund av dess bristande datatillgängligheten. Det finns även 

andra intressanta förnyelsebara energialternativ som sol- celler, vågkraft, saltvattenkraft 

(pressure-retarded osmosis) och bränsleceller, dessa har inte inkluderats i studien på 

grund av bristande datatillgänglighet. 

 

1.5 Tidigare forskning 
“Projected Costs Of Generating Electricity 2005” är en rapport av IEA där de med 

livstidskostnadsmetoden analyserar 21 länders investeringskostnader för kolkraftverk 

gaskraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk, vattenkraftverk, solkraft och även nyare 

alternativ, ifrån denna rapport har data för Danmarks vindkraftverk insamlats. Rydén med 

flera har skrivit rapporten ”Nordleden: Slutrapport för etapp 2 2003” där de bland annat 

analyserar investeringskostnader för olika kraftverk i de nordiska länderna, ur denna 

rapport har data för vindkraftverk och biobränsleverk insamlats. En liknande studie har 
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gjorts av Bärring med flera (2003) där de analyserar investeringskostnaderna för olika 

kraftverk i Sverige, från denna rapport har data för svenska biobränsleverk insamlats.    

 

1.6 Disposition 
I kapitel 2 beskrivs den nordiska elmarknaden, hur den har sett ut och hur den ser ut i 

dags lägeet. I detta kapitel beskrivs det vilken energimix som Norge, Danmark, Finland 

och Sverige har, hur deras elkonsumtion förändrats över en cirka 10 års period och hur 

stor del biobränsle och vindkraft utgör av de olika ländernas totala elproduktion. I den 

sista delen av kapitlet beskrivs det i vilka energiformer de olika länderna kan komma att 

investera i. Nästa kapitel beskriver livstidskostnadsmetoden vilket är den valda metoden 

för att kunna uppfylla syftet med studien, vilka problem som förknippas med den och hur 

dessa har valts att behandlas. Kapitlet avslutas med att ta upp andra faktorer än de som 

inkluderas i metoden som kan komma att påverka investeringsbeslutet. Analys kapitlet 

inleds med en presentation av resultatet för livstidskostnaden för alla kraftverk i 

respektive land, efter detta presenteras en överblick av vilka stödsystem som kan påverka 

investeringsläget samt ett räkneexempel på hur livstidskostnaden ändras för svenska 

biobränsleverk och vindkraftverk när skatter och bidrag inkluderas. Den sista delen av 

analys kapitlet är en känslighetsanalys på hur livstidskostnaden för de olika kraftverken 

förändras när diskonteringsräntan och den ekonomiska livslängden ändras. I 

känslighetsanalysen illustreras det även hur en minskning av kapitalkostnaden påverkar 

livstidskostnaden för vindkraftverk, samt hur livstidskostnaden för biobränsleverk 

förändras när bränslepriserna stiger. Det sista kapitlet presenterar vilka slutsatser som kan 

dras utifrån resultatet av analys kapitel.  

 

 

 

 4



Kapitel 2  

ELPRODUKTION I DE NORDISKA LÄNDERNA 
 

 

 

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den nordiska elmarknaden, efter detta 

kommer en detaljerad beskrivning av de olika nordiska ländernas elproduktion. Här visas 

de olika ländernas energimix och hur deras elförbrukning har förändrats över 9 år. I 

beskrivningen av de olika länder redovisas det hur mycket de olika energikällorna 

(vindkraft och biobränsle) utgör av energimixen, samt vilken elförbrukning per capita 

respektive land har. Kapitlet avslutas med en diskussion kring hur de olika länderna 

kommer att investera i framtiden. 

 

2.1 Den nordiska elmarknaden  
Hela den nordiska elmarknaden avreglerades under 1990-talet vilket medförde att 

elmarknaden blev öppen för ny elhandels- och elproducentskonkurrenter, vilket även fått 

följdeffekten att priset på el på den nordiska marknaden bestäms av utbud och 

efterfrågan. Dock är själva transporten av el vilket sker genom elnätverk att betraktas som 

ett legalt monopol. Den nordiska marknaden har en gemensam handelsplats i form av 

Nordpool där ungefär en tredjedel av all handel i Norden förekommer, Nordpool har en 

viktig funktion då det är den som sätter marknadspriset. (Energimyndigheten, 2005) 

 

På den nordiska elmarknaden producerades det 402,7 TWh elektricitet år 2005 varav 57 

% (229 241 GWh) producerades med vattenkraft, 23 % (91 795 GWh) med kärnkraft, 18 

% (72 658GWh) med övrig värmekraft2 och 2 % (8219 GWh) med vindkraft. 1 658 GWh 

elektricitet är producerad med geotermiskkraft dock är detta bara en estimering då data 

                                                 
2 Nordels definition av övrig värmekraft är elektricitet som är producerad med kombinerade värme- och 
elektricitet kraftverk, gasturbiner och kondenseringskraftverk.    

 5



för denna energikälla är svårtillgänglig. Den totala nordiska elproduktionen har ökat med 

4 % jämfört med föregående år. (se Tabell 2.1) 

 

Tabell 2.1: Nordens elproduktion 2005 
  

Kraftslag GWh %
Vattenkraft 229,241 57
Kärnkraft 91,795 23
Övrig värmekraft 72,658 18
Vindkraft 8,219 2
Geotermisk 1,658 -
Total elproduktion 405,571 100
(-) = ingen data tillgänlig  

 

Källa: Nordel (2005) 

 

Vilket kan ses i Tabell 2.1 ovan, är att vattenkraft är den största källan till elproduktion i 

de nordiska länderna, detta innebär att de nordiska länderna är beroende av en kraftkälla 

vars produktion är osäker då den i sin tur är beroende av ifall det blir ett normalår eller ett 

torrår. Vattenkraft kan skapa stora skador på djur, växter och på landskapsbilden och 

därför motarbetas vattenkraftsutbyggnaden i många länder i form av att politiker reglerar 

eller stoppar utbyggnaden. Detta medför att vattenkraft inte blir intressant när det 

kommer till val av ny elkraftsproduktion. (SNF, 2007) 

 

De nordiska länderna hade år 2005 en elförbrukning på cirka 18 322 kilo watt timmar 

(KWh)/capita vilket är bland de högsta i världen, detta kan till exempel kan jämföras med 

OECD-ländernas genomsnittliga elförbrukning på cirka 8 204 KWh/capita eller USA 

som hade 13 338 KWh/capita. De nordiska länderna har ett kallt klimat och har därför en 

hög elanvändning, eftersom det går åt mycket el till uppvärmning. Jämförs detta till 

exempel med elanvändningen i Kanada vilket har ett kallare klimat än de nordiska 

länderna ligger ändå Kanada under det nordiska genomsnittet med sina 17 179 

KWh/capita. (IEA, 2006) 
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Av den totala elproduktionen för alla de nordiska länderna produceras cirka 18 % (72 658 

GWh) med övrig kraftvärme, 18 931 GWh utav denna produktion produceras med 

biobränsle, detta utgör cirka 26 % av all övrig kraftvärme som produceras i Norden. Den 

totala elproduktionen med biobränsle utgör cirka 5 % av all elproduktion i Norden. I 

Norden producerar vindkraften 8 219 GWh detta utgör cirka 2 % av den totala 

elproduktionen. De olika energikällor (vindkraft, biobränsle) som studien analyserar 

utgör tillsammans cirka 7 % av nordens totala elproduktion. (IEA, 2007) 

 

Från år 1996 till 2005 ökade den nordiska elförbrukningen med cirka 33 TWh vilket är en 

ökning med nästan 10 % på 9 år. Den genomsnittliga elförbrukningsökningen per år har 

varit cirka 1 %. Skulle dagens totala elförbrukning öka med 1 % skulle det innebära en 

ökning med cirka 4 TWh. (se figur 2.1)  
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Figur 2.1: Historisk elförbrukning i Norden 1996-2005 

Källa: Nordel (2005) 

 

Enligt prognoser från den svenska Energimyndigheten, danska Energistyrelsen, finska 

Handels och industriministeriet samt norska Statnett förväntas den Nordiska 

elförbrukningen öka med 65 TWh från år 2003 till 2020. (Kekkonen och Pursiheimo, 

2004) 

 7



 

2.2 Elproduktion i Danmark 
Den största källan till Danmarks elproduktion är övrig värmekraft som utgör cirka 81 % 

(27 715 GWh), den näst största energikällan är vindkraft vilket utgör cirka 19 % (6 615 

GWh) av den totala elproduktionen. Danmark har även en liten andel elproduktion 

genererad från vattenkraft cirka 23 GWh vilket utgör mindre än 0,5 % av all elproduktion 

i Danmark. (se tabell 2.2)  
 

Tabell 2.2: Danmarks elproduktion 2005 
   
Kraftslag GWh %
Vattenkraft 23 0
Kärnkraft - -
Övrig värmekraft 27,715 81
Vindkraft 6,615 19
Geotermisk - -
Total elproduktion 34,353 100
(-) = ingen data tillgänlig  
0 = mindre än 0,5 %   

 

Källa: Nordel (2005) 

 

Danmarks totala vindkraftsproduktion uppgår till 6 615 GWh vilket är den största 

vindkraftsproduktionen i Norden och bland de största i världen. Elproduktionen med 

biobränsle uppgår till 1 834 GWh vilket är cirka 7 % av all övrig värmekraft som 

produceras i Danmark, biobränsleproduktionen utgör cirka 5 % (1 718 GWh) av all 

elkraftsproduktion i Danmark. De olika energikällorna som studien analyserar utgör 

tillsammans cirka 25 % (3 552 GWh) av Danmarks totala elproduktion. (IEA, 2007) 

 

Danmark hade år 2005 en elförbrukning på cirka 6 629 KWh/capita vilket är den lägsta 

elförbrukningen per capita i Norden. Denna elförbrukning per capita kan ses som ett lågt 

mått då den är lägre än både den genomsnittliga elförbrukningen per capita för OECD-

länderna och även USA:s. (IEA, 2006) 
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Den danska elförbrukningen ökade med cirka 1 TWh under åren 1996 till 2005 vilket är 

en ökning med cirka 3 %. Danmarks genomsnittliga elförbrukningsökning per år har varit 

cirka 0,3 %, en ökning med 0,3 % av dagens elförbrukning skulle innebära en ökning 

med cirka 0,1 TWh. (se figur 2.2). 
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Figur 2.2: Historisk elförbrukning i Danmark 1996-2005 

Källa: Nordel (2005) 

 

Danmarks framtidsmål är att fram tills år 2010 uppnå en energimix där 29 % av den 

totala elproduktionen är producerad med förnyelsebar energi (IEA, 2007b). Den danska 

elproduktionen har de senaste 11 åren ökat användningen av förnyelsebar energi med 454 

%, där de största förändringarna ligger i den ökade produktionen med vindkraft och 

biomassa. Elproduktion med biogas har också ökat fast inte lika mycket som vindkraft 

och biomassa. Användningen av förnyelsebar energi har ökat stadigt de senaste 11 åren 

samtidigt har vattenkraftsproduktionen minskat med 31 % under samma period. 

Elproduktionen med kol har minskat med 53,5 % på 11 år, dessa förändringar har 

medfört att Danmark år 2005 hade en elkonsumtion av vilket 15,5 % var producerat med 

förnyelsebar energi. (Danska Energi Myndigheten, 2005) 
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2.3 Elproduktion i Finland 
Den finländska elproduktionens andelar av olika energikällor är relativt jämn fördelad där 

den största energikällan är övrig värmekraft som utgör 47 % (31 764 GWh) av hela 

finlands elproduktion, den näst största energikällan är kärnkraft som utgör 33 % (22 334 

GWh) av finlands totala elproduktion. Den tredje största energikällan är vattenkraft vilket 

utgör 20 % (13 597GWh) av finlands hela elproduktion. (se tabell 2.3) 
 

Tabell 2.3: Finlands elproduktion 2005 
   
Kraftslag GWh %
Vattenkraft 13,597 20
Kärnkraft 22,334 33
Övrig värmekraft 31,764 47
Vindkraft 167 0
Geotermisk - -
Total elproduktion 67,863 100
(-) = ingen data tillgänlig  
0 = mindre än 0,5 %   

 

Källa: Nordel (2005) 

 

Av de 31 763 GWh elektricitet som är producerad med övrig värmekraft är 10 183 GWh 

producerad med biobränsle, detta representerar cirka 15 % av Finlands totala 

elproduktion. Den finländska vindkraftsproduktionen uppgår till 167 GWh vilket utgör 

cirka 0,0025 % av hela Finlands elproduktion. De olika energikällorna som analyseras i 

denna studie utgör tillsammans cirka 15,3 % av Finlands totala elproduktion. (IEA, 2007) 

 

Finland hade år 2005 en elförbrukning på cirka 16 784 KWh/capita vilket är bland de 

högsta i Norden och även bland de högsta i världen. Denna elförbrukning per capita kan 

ses som ett ganska högt mått då den är högre än både den genomsnittliga elförbrukningen 

per capita för OECD-länderna och även USA:s elförbrukningen per capita. (IEA, 2006) 

 

Från år 1996 till 2005 ökade den Finska elförbrukningen med cirka 15 TWh en ökning 

med nästan 20 % på 9 år. Den genomsnittliga elförbrukningsökningen per år har varit 
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cirka 2 %. Ifall den finska elförbrukningen år 2005 ökar med 2 % innebär det en ökning 

med cirka 1.7 TWh.  (se figur 2.3) 
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Figur 2.3: Historisk elförbrukning i Finland 1996-2005 

Källa: Nordel (2005) 

 

Finland har som framtidsmål att år 2010 uppnå en energimix där 35 % är producerad med 

förnyelsebar energi (IEA, 2007b). På 13 år har Finland ökat sin vindkraftsproduktion med 

850 %. De har minskat sin vattenkraftsproduktion på 13 år med 90 % (1,4 TWh). 

Kärnkraftsproduktionen har på 15 år ökat med cirka 140 % (4.3 TWh). På de senaste 15 

åren är det två energikällor som minskat sin elproduktion, den som minskat mest är 

kolproduktionen som minskat med cirka 70 % (3 TWh). Den andra energikällan som 

minskat är oljeproduktionen vilket minskat med cirka 31 % (1 TWh). Utav Finlands 

totala elproduktion 2005 producerades cirka 29 % med förnyelsebar energi. 

(Statistikcentralen, 2007)  

 

2.4 Elproduktion i Norge 
Den norska energimixen består av cirka 99 % (136 465 GWh) vattenkraft. Övrig 

värmekraft är den näst största energikällan, vilket utgör cirka 1 % (976 GWh) av Norges  
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totala elproduktion Den minsta eneregikällan är vindkraft som utgör cirka 507 GWh 

vilket motsvara mindre än 0,5 % av hela Norges elproduktion. (se tabell 2.4) 

 

Tabell 2.4: Norges elproduktion 2005 
   
Kraftslag GWh %
Vattenkraft 136,465 99
Kärnkraft - -
Övrig värmekraft 976 1
Vindkraft 507 0
Geotermisk - -
Total elproduktion 137,948 100
(-) = ingen data tillgänlig  
0 = mindre än 0,5 %   

 

Källa: Nordel (2005) 

 

Norges elmarknad består 99 % av vattenkraft vilket gör Norge känsliga för torrår.  År 

2002/2003 fick Norge kraftiga prisökningar eftersom de haft en torr sommar år 2002, 

vilket fått följdeffekten att de inte hade någon stor reserv inför vintern och när då denna 

vinter visade sig vara en kall vinter och då elektricitet är det vanligaste sättet för hus- 

uppvärmning skapade detta ett utbudsunderskott (IEA, 2003). Det norska underskottet 

uppgick år 2002 till 16 TWh vilket motsvara 15 % av hela Norges elproduktion.  

(Energimyndigheten, 2004b) 

 

Övrig kraftvärme utgör cirka 1 % av Norges totala elproduktion, detta motsvara cirka 976 

GWh, 300 GWh av övrig kraftvärme kommer från produktion med biobränsle vilket 

motsvara cirka 0,002 % av Norges totala elproduktion. Vindkraftsproduktionen uppgick 

till 507 GWh vilket motsvara cirka 0,004 % av Norges totala elproduktion. De 

analyserade kraftverken i denna studie utgör cirka 1 % av Norges totala elproduktion. 

(IEA, 2007) 

 

Norge hade år 2005 en elförbrukning på cirka 24 650 KWh/capita detta är den näst 

högsta elförbrukning/capita i världen, den enda med högre var Island med 28 126 

KWh/capita. Denna elförbrukning per capita är nästa tre gånger större än OECD-
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ländernas genomsnittliga elförbrukning per capita. Det land som har den tredje största 

elförbrukningen per capita är Kanada vilka ligger på 17 179 KWh/capita. (IEA, 2006) 

 

Från år 1996 till 2005 ökade den norska elförbrukningen med cirka 12 TWh en ökning 

med nästan 10 % på 9 år. Norges genomsnittliga elförbrukningsökning per år har varit 

cirka 1,2 %. Med denna genomsnittliga elförbrukningsökning skulle Norges 

elförbrukning nästa år öka med cirka 1,5 TWh.  (se figur 2.4) 
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Figur 2.4: Historisk elförbrukning i Norge 1996-2005 

Källa: Nordel (2005) 

 

Norges framtidsmål är att år 2010 producera 7 TWh elektricitet med värmekraft och 

vindkraft, detta mål är utryckt i TWh eftersom ett procentuellt mål utav Norges totala 

elproduktion skulle innebära ett stort antal TWh (IEA, 2007b). På 11 år har Norge ökat 

sin vindkraftsproduktion med cirka 560 % (0,5 TWh), deras vattenkraftsproduktion har 

på 11 år ökat med cirka 121 % (24 TWh). Norges värmekraft produktion har på 11 år 

ökat med cirka 100 % (0,5 TWh). År 2005 stod värmekraft och vindkraft sammanlagt för 

en produktion av 1,5 TWh (1 %) elektricitet. (SSB, 2007)  
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2.5 Elproduktion i Sverige  
Den svenska elproduktionens energimix är uppbygg av en elproduktion där cirka 46 % 

(72 143 GWh) utgörs av vattenkraft och cirka 45 % (69 461 GWh) av kärnkraft. El 

producerad med värmekraft utgör cirka 8 % (12 195 GWh) av energimixen och 

vindkraften står för cirka 1 % (930 GWh) av all elproduktion i Sverige. (se tabell 2.5) 
 

Tabell 2.5: Sveriges elproduktion 2005 

   
Kraftslag GWh %
Vattenkraft 72,143 46
Kärnkraft 69,461 45
Övrig värmekraft 12,195 8
Vindkraft 930 1
Geotermisk - -
Total elproduktion 154,729 100
(-) = ingen data tillgänlig  
0 = mindre än 0,5 %   
 

Källa: Nordel (2005) 

 

Genom att nästan hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraft gör det 

den svenska marknaden känslig för torrår. Sverige lika väl som Norge hade torrår år 

2002/2003 detta skapade ett utbudsunderskott och prisökningar. Det svenska underskottet 

uppgick år 2002 till 8 TWh vilket motsvarar cirka 6 % av Sveriges totala elproduktion. 

(Energimyndigheten, 2004b) 

 
Den svenska elproduktionen med övrig kraftvärme uppgår till cirka 12 195 GWh, utav 

denna produktion produceras 6 614 GWh med biobränsle. Den Svenska elproduktionen 

med biobränsle utgör cirka 4 % av den totala elproduktionen i Sverige. Vindkraften står 

för en elproduktion av cirka 930 GWh detta utgör cirka 1 % av den totala elproduktionen 

i Sverige. De analyserade kraftverken i denna studie utgör tillsammans cirka 5 % (7 544 

GWh) av Sveriges totala elproduktion. (IEA, 2007) 

 
Sverige hade år 2005 en elförbrukning på cirka 15 420 KWh/capita vilket kan ses som ett 

relativt högt tal. Sveriges elförbrukning per capita kan ses som ett ganska högt mått då 
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den är högre än både den genomsnittliga elförbrukningen per capita för OECD-länderna 

och även USA:s elförbrukningen per capita. (IEA, 2006) 

 

Från år 1996 till 2005 ökade den Svenska elförbrukningen med cirka 5 TWh en ökning 

med nästan 4 % på 9 år. Sveriges genomsnittliga elförbrukningsökning per år har varit 

cirka 0,4 %. Med denna trend skulle Sveriges elförbrukning nästa år öka med cirka 0,6 

TWh.  (se figur 2.5) 
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Figur 2.5: Historisk elförbrukning i Sverige 1996-2005 

Källa: Nordel (2005) 

 

Sveriges framtidsmål är att år 2010 uppnå en energimix där 60 % är producerad med 

förnyelsebar energi. Den svenska kärnkraftsproduktionen har på 11 år minskat med cirka 

1 % (0,3 TWh). Värmekraftsproduktionen har på 11 år ökat med cirka 23 % (2,3 TWh). 

Den största procentuella förändringen på den svenska elmarknaden ligger i 

vindkraftsproduktionen som ökat sin elproduktion på 11 år med cirka 1170 % detta 

motsvara dock endast en ökning med cirka 1 TWh, den största förändringen i TWh är den 

ökade vattenkraftsproduktionen som ökat med cirka 13 TWh (24 %). År 2005 utgjorde 

förnyelsebar energi cirka 47 % av Sveriges totala elproduktion. (SCB, 2007) 
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2.6 Framtida investeringar i ny elproduktion 
Danmarks framtidsmål på att till 2010 ha uppnåt en elproduktion där 29 % är 

producereada med förnyelsebar energi är fortfarande en bit bort, en fortsatt ökning av 

investeringar i el producerad med förnyelsebar energi är att vänta sig, men i vilka 

energiformer kommer det att investeras?. Då vattenkraftsproduktionen minskat med 31 % 

på de senaste 11 åren (Danska Energi Myndigheten, 2005), kommer nog investeringar att 

komma i någon annan form, ett troligt scenario är att de nya investeringarna kommer i 

andra förnyelsebara energikällor som biobränsle, vindkraft eller biogas. I en 

framtidsrapport angående Danmarks elektriska infrastruktur fram till året 2025 tror de på 

fortsatta investeringar på förnyelsebar energi, och att de största investeringarna kommer 

att bli i vindkraft och biomassa. De tror att investeringar i dessa energiformer kan komma 

utan intervention av staten. Detta ifall det höga oljepriset samt de höga avgifterna för 

utsläpp av koldioxid håller sig, kan det bli så pass lönsamt att investera i dessa 

energiformer att staten inte behöver lägga sig i. I rapporten beskrivs det hur det är statens 

avsikt att kontinuerligt investera i både land- och havsbaserade vindkraftverk. Det 

framgår att det varit dyrt i socioekonomiska termer med kraftverk som använder 

biomassa men förutspår vidare att det kommer att investeras i kraftverk som använder 

biomassa, och även att ifall avgifterna för koldioxidutsläpp blir dyrare i framtiden kan 

även detta bli ett ännu mer attraktivare alternativ. I Danmark har det visat sig lönsamt 

med storskaliga biogasverk och därför förutspås det att investeringarna i biogasverk 

kommer att öka. Ett exempel på vad det kommer att investeras i kan ses i deras beslut att 

bygga två nya havsbaserade vindkraftparker som skall påbörjas år 2008-2009. (The 

Danish Ministry of Transport and Energy, 2005)  

 

Finlands framtidsmål på att år 2010 ha uppnått en energimix där 35 % är producerad med 

förnyelsebar energi ligger inte långt borta, då Finland år 2005 hade en elproduktion där 

förnyelsebar energi utgjorde 29 % av all producerad el, men det måste ändå investeras i 

förnyelsebar energi för att kunna öka produktionen av förnyelsebar energi med cirka 4 

TWh. I Finland har de minskat sin vattenkraftproduktion kraftigt de sista 13 åren, vilket 

gör det mindre trovärdigt att de skulle uppstå nyinvesteringar i vattenkraft. De 

energikällor som växt mest de senaste 13 åren är vindkraft och kärnkraft. För att Finland 
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skall uppnå sitt framtidsmål är det möjligt att det kommer fortsatta investeringar i 

vindkraft (Statistikcentralen, 2007). I en framtidsprognos om den Finska 

energianvändningen prognostiseras det att den största förändringen kommer att ligga i att 

den Finska imporen av elektricitet minskar från år 2005 till 2010 med 13 %. Denna 

minskning av elimport kommer att att kunna täckas av den ökade inhemska 

elproduktionen, där de största investeringarna kommer att göras i kärnkraft, gaskraft och 

elproduktion från skogs och avfalls rester. I rapporten ges en framtidsbeskrivning av hur 

den Finska energmixen kommer att se ut år 2025, de tror att den Finska elförbrukningen 

kommer att öka med cirka 20 TWh och att ny kärnkraftsproduktion kommer att täcka 

cirka 50 % av den nya elförbrukningen. De andra 50 % kommer att täckas till största dels 

av bioenergi men även av vattenkraft och en liten andel vindkraft. (Finish energy 

industries, 2007) 

 

Norges framtidsmål är att år 2010 producera 7 TWh el med värmekraft och vindkraft. 

Detta mål ligger en bit bort då värmekraft och vindkraft tillsammans år 2005 utgjorde 

cirka 1,5 TWh av den totala elproduktionen. Norge har de senaste 11 åren investerat mest 

i vattenkraften och ifall de skall klara av att uppnå deras mål är det ganska troligt att de 

nya investeringarna lägs på vindkraft vilket det de senaste 11 åren har investerats ganska 

mycket i. Norge har även som mål att år 2010 ha en vindkraftsproduktion på 3 TWh. Det 

är nog ganska troligt att det kommer investeras både biogas och biobränsle också, för att 

uppnå en mer diversifierad elproduktion (SSB, 2007). Intressant att notera när det 

kommer till framtida investeringar i Norge är att det beräknas finnas en teoretisk 

outnyttjad vindkraftskapacitet på cirka 1 165 TWh per år (FNI, 2006). Norska Statkraft 

har intentionen att investera i ny vindkraft, de har till exempel planer på att bygga en 

vindkraftspark i Nordkyn som har en produktionskapacitet på cirka 750 MW. (Statkraft, 

2007) 

 

Sverige har som framtidsmål att år 2010 ha en elproduktion där 60 % är producerad med 

förnyelsebar energi. År 2005 hade Sverige uppnått en elproduktion där cirka 47 % var 

producerad med förnyelsebar energi. För att Sverige skall uppnå sitt mål måste det 

investeras mycket i förnyelsebar energi, Sveriges produktion behöver öka med cirka 20 
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TWh. Det har investerats mycket i den Svenska vattenkraftsproduktionen under de 

senaste 11 åren men nu har politiker begränsat dess utbyggnad, för att Sverige skall 

uppnå sitt mål är det ganska troligt att det kommer att investeras i vindkraft vilket det 

investerats mycket i den senaste 11 åren (SCB, 2007). Två exempel på nyinvesteringar i 

Sverige är vindkraftsprojekten klocktärnan i Piteå skärgård vilket är ett stort projekt som 

omfattar 132 vindkraftverk med en kapacitet på 660 MW och Uljabuouda i Arjeplog 

vilket kommer att bestå av cirka 8 till 12 vindkraftverk med en årlig produktion på 100 

GWh per år. Båda dessa projekt väntas vara i drift år 2010. Det finns flera andra 

vindkraftsprojekt som inte kommit lika långt i sin planering till exempel har 

energiföretaget Vattenfall planer på att bygga några vindkraftsparker till havs i Kriegers 

Flak, Borkum West och Trolleboda. Energibolaget Göteborg Energi utrycker att de inom 

kommande år skall öka andelen el från biogas betydligt de närmaste åren.   
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Kapitel 3  

TEORI & METOD 
 

 

 

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av livstidskostnadsmetoden vilket är den valda 

metoden för att uppfylla syftet med denna studie. Här beskrivs vilka faktorer som 

inkluderas i metoden och vilka problem som uppstår i applikationen av metoden samt hur 

dessa valts att behandlas. Eftersom bränslekostnaden ofta utgör en viktig faktor i valet av 

investering beskrivs de olika bränslena som inkluderas i de valda kraftverken. Kapitlet 

avslutas med en beskrivning av andra faktorer än just de ekonomisk som kan ha betydelse 

för investerare. 

 

3.1 Livstidskostnadsmetoden 

I denna studie antas el-producenter sträva efter att minimera sina produktionskostnader. 

En vanlig och viktig metod för att beräkna och jämföra olika investeringskostnader för 

olika former av elproduktion är livstidskostnadsmetoden. Denna metod går ut på att räkna 

om alla produktionskostnader hos ett kraftverk till ett nuvärde, detta uppnås med hjälp av 

en diskonteringsränta och kraftverkets ekonomiska livslängd, sedan delas detta på 

kraftverkets produktion som också omräknas till ett nuvärde. Resultatet av 

livstidskostnadsmetoden blir en genomsnittskostnad som betalas av konsumenterna till 

investeraren som skall täcka livstidskostanden för hela investeringen (kapitalkostnad, 

drifts- och underhållningskostnad och bränslekostnader). (IEA, 2005) 

 

De produktionskostnader som inkluderas i livstidskostnadsmetoden är kapitalkostnad (C), 

drifts- och underhållningskostnad (M) och bränslekostnader (F). Detta tillsammans med 

den årliga produktionen uttryckt i MWh (E) samt den ekonomiska livslängden (t) och 

diskonteringsräntan (r) ger livstidskostnadsmetoden (LC) följande utseende: 
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Livstidskostnadsmetoden inkluderar alla kostnader som faller direkt inom företaget 

(kapitalkostnad, drifts och underhållningskostnad och bränslekostnader) eftersom det är 

dessa som skulle påverka valet av elproduktion. Ett företags indirekta kostnader kan 

exempelvis vara skatter på vinst och inkomst samt kostnader associerade med hälsa och 

miljöeffekter från kvarvarande utsläpp, dessa kostnader exkluderas från modellen då det 

anses att de inte påverkar valet av elproduktion. Alla variabler som är inkluderade i 

modellen kommer att hållas konstanta, samt kommer en känslighetsanalys att utföras där 

vissa av de inkluderade variablerna kommer att ändras. (IEA, 2005) 

 

Viktigt att notera är att resultaten av livstidskostnadsmetoden inte är ett substitut för 

ekonomiska analyser av elektriska system. En ekonomisk analys bör utföras på en 

nationell nivå då det oftast förekommer nationella skillnader i form av allt från 

stödsystem till bränslepriser. Resultatet av livstidkostnadsmetoden bör istället användas 

som referens för ekonomiska analyser. (IEA, 2005) 

 

I applikationen av livstidskostnadsmetoden uppstår det två problem, vilka eller vilken 

diskonteringsränta som skall användas samt att bestämma hur lång ekonomisk livslängd 

respektive kraftverk skall ha. (IEA, 2005)  

 

3.1.1 Diskonteringsränta 
Diskonteringsräntan kan bestämmas på flera sätt, den kan sättas i enlighet med hur 

mycket avkastning som det kan fås ut för respektive investeringsalternativ, eller kan den 

sättas i enlighet med den associerade finansiella risken eller att den sätts utifrån 

skillnaden i kostnader respektive intäkter för både nuvarande generationer och 

kommande. IEA har i flera av sina rapporter använt sig av en diskonteringsränta på 5 % 
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respektive 10 %. De tycker att en diskonteringsränta på 5 % reflekterar investeringsrisken 

för ett låg- risk alternativ, och att en 10 % diskonteringsränta representerar risken för ett 

hög- risk alternativ (IEA, 2005). I en studie av Bärring med flera (2003) tillämpas en 

diskonteringsränta på 6 %. I en annan studie av Rydén med flera (2003) analyseras 

investeringskostnaderna för olika kraftverk på den nordiska marknaden tillämpades en 

diskonteringsränta på 5 %. I en rapport av Energimyndigheten (2004) använde de sig av 

en diskonteringsränta på 8 % för att jämföra olika investeringsmöjligheter. Valet av 

diskonteringsräntan i dessa studier är tillämpade på en elmarknad som är avreglerad och 

därför har diskonteringsräntan i denna studie utifrån dessa exempel antagits vara 7 % i 

denna studie. I analys kapitlet kommer en känslighetsanalys att genomföras där 

diskonteringsränta betydelse för livstidskostnaden testas. 

 

Det finns olika sätt för investerare att skydda sig mot risken associerad med att producera 

el. På en monopolmarknad kan kostnaden för att skydda sig mot risk läggas på 

elkonsumenten genom att höja elpriset. Eftersom hela den nordiska elmarknaden har 

avreglerats har investeringsmöjligheterna ökat men har även medfört en större risk för 

investerare, eftersom elmarknaden nu är öppen finns inte möjligheten att överlåta risken 

till elkonsumenten. Eftersom risken med att investera är högre än vad den var innan 

avregleringen krävs det nu högre diskonteringsränta i utvärderingar utav nya 

elkraftsinvesteringar. (Söderholm, 1999) 

 

3.1.2 Ekonomisk livslängd  
Den ekonomiska livslängden varierar mellan olika författare, olika energikällor och olika 

länder. I en studie av Rydén med flera (2003) använder de sig av en ekonomisk livslängd 

på 20 år för alla vindkraftverk i hela Norden, och en livslängd på 25 år för alla andra 

kraftverk. I en av IEA:s rapporter användes en ekonomisk livslängd på 25 år för 

vindkraftverk i Danmark (IEA, 2005). Valet av ekonomisk livslängd i dessa studier är 

baserad på den teknik som var tillgänglig då, och eftersom dessa studier är relativt nya 

kommer den ekonomiska livslängden för vindkraftverk i denna studie antas vara 20 år.  
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Biobränsleanläggningarnas ekonomiska livslängd för alla de nordiska länderna antas vara 

25 år i en studie av Rydén med flera (2003). IEA använder sig av en ekonomisk livslängd 

på 40 år för alla länders biobränsleanläggningar (IEA, 2005). I en svensk rapport av 

Bärring med flera (2003) antas den ekonomiska livslängden vara 20 år för normal och 

medelstora anläggningar och 15 för mindre anläggningar (mindre än 1 MW). Valet av 

ekonomisk livslängd i dessa studier är baserad på den teknik som var tillgänglig då, och 

eftersom dessa studier är relativt nya kommer den ekonomiska livslängden för 

biobränsleverk i denna studie antas vara 20 år. 

 

3.2 Bränslekostnader  
I livstidskostnadsmetoden inkluderas bränslekostnaderna i beräkningarna och det brukar 

ofta belysas att detta kan vara ett problem, eftersom det ofta brukar råda en viss osäkerhet 

med bränslepriserna. Detta problem undviks till stor del då den nordiska marknaden är 

ganska stabil samt eftersom en av energikällor som analyseras är vindkraft vilket inte har 

någon bränslekostnader. Drifts och underhållskostnaderna brukar oftast ha en tendens till 

att öka under kraftverkets livstid (IEA, 2005). Genom att bränslepriserna kan ha en 

avgörande roll för vilken energikälla det investeras i kommer det nedan att presenteras 

hur de olika bränslepriserna har förändrats ur ett historiskt perspektiv, samt ett 

framåtblickande om hur priset kan kommas förändras i framtiden. Naturgas, kol och olja 

kombineras med biomassa i vissa av de biobränsleverk som är inkluderade i studien och 

är därför inkluderade i presentationen nedan.  

 

Naturgas utgör en del av bränslekostnaderna för de anläggningar som både producerar 

värme och elektricitet. Priset på naturgas följer prisutvecklingen för olja och har därför 

stigit på senaste tiden (Bärring m.fl., 2003). I Sverige har priset på naturgas för 

industrikunder ökat med cirka 40 % på 6 år (SCB, 2007b). I en framtidsprognos av IEA 

tror de att priset på naturgas i Europa kommer att öka med cirka 30 % från år 2003 till 

2030 (IEA, 2004). I en rapport av Bärring med flera (2003) förutspås det att priset på 

naturgas för både Danmark och Finland från år 2005 till 2015 inte kommer att ändras. 

Detta bygger på att elnätet utbyggs för att klara av en ökad elproduktion samt att 

elskatterna ligger kvar på samma nivå. Priset på naturgas har på den europeiska 
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markanden ökat med 2,24 USD/miljon Btu3 till 6,28 USD/miljon Btu på 11 år vilket är 

en ökning på nästan 300 %. (se figur 3.1) 
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Figur 3.1: Nordvästra Europas prisutveckling för naturgas 

Källa: BP (2007) 

 

Skogsflis är också ett av de bränslen som används i vissa av de inkluderade 

biobränsleverken. Priset på skogsflis i Sverige har på 11 år ökat med cirka 26 % (se figur 

3.2). I en rapport av Bärring med flera (2003) förutspås det svenska priset på skogsflis 

vara konstant fram till år 2010, detta eftersom priset redan varit konstant i mer än 10 år 

och även fast konkurrensen om råvaran ökat på senaste tiden förutspås det att priset ej 

kommer att öka mer än inflataionen. År 2005 var det svenska priset på skogsflis 13,7 Kr. 

 

                                                 
3 För en definition, se bilaga 1  
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Figur 3.2 Sveriges prisutveckling för skogsflis 

Källa: Energimyndigheten 2006 

 

Torv används som ett bränsle i elproduktion i vissa av de biobränsleverk som är 

inkluderade i studien. Priset på torv kan variera mycket på grund av att 

transportkostnaden kan variera mycket, transportkostnaden utgör cirka 15-30 % av det 

totala torvpriset (SCB, 2007c). Priset på torv har från år 2000-2003 ökat med cirka 10 % 

(se figur 3.3). Torvens framtida prisutveckling är svårtydlig eftersom det är påverkat av 

en skatt för svavelutsläpp (Bärring m.fl., 2003). 

 

Priset på torv i flera länder har ökat i och med att det placerats inom flera olika 

stödsystem, problemet har uppstått då det råder viss osäkerhet till hur torv skall 

klassificeras. I flera länder har torv både klassificerade som ett förnybart bränsle och som 

ett fossilt bränsle. Detta har medfört att de stödsystem som finns för att främja det 

förnyelsebara bränslet motarbetats genom att det finns andra system som gör det mer 

kostsamt att använda torv som drivmedel eftersom torv även klassificeras som ett fossilt 

bränsle. (Svenska Torvproducentföreningen, 2005) 
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Figur 3.3: Sveriges prisutveckling för stycketorv 

Källa: SCB (2007c) 

 

Råolja är en av de bränsleformer som används i elproduktionen i vissa av de inkluderade 

biobränsleverken. Råolja är en bränsleform vars pris karaktäriseras som osäker då krig 

och diskussionen kring dess uttömning har påverkat priset kraftigt. På 10 år har priset per 

korg råolja gått från ett pris under 20 USD/korg till nästan 60 USD/korg (se figur 3.4). 

Det framtida råoljepriset väntas stiga när de lättillgängliga oljereserverna töms ut, det 

förutspås att det framtida oljepriset per fat 2020 kommer att ligga kring 30-35 USD/fat. 

(Bärring m.fl., 2003) 

 

En annan syn på hur det framtida oljepriset kommer att utvecklas presenteras i ett 

föredrag av Marian Radetzki, han beskriver att framtidstron om att oljan är på väg att ta 

slut är felaktig. Han tror inte på att oljan kommer att ta slut eller att priset kommer att 

stiga, istället tror han att det är tron om att oljan är på väg att ta slut som fått priset att 

stiga som priset att öka. Han tror även att priset på olja kommer att sjunka när de 

investeringar som oljebolagen gjort i ny kapacitet återskapar balansen på olje- 

marknaden. (Radetzki, 2006)    
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Figur 3.4: Globala prisutvecklingen för råolja 

Källa: OPEC (2007) 

 

Kol används som ett bränsle i några av de utvalda biobränsleverken i studien. Priset på 

kol för nordvästra Europa har på 11 år ökat med cirka 65 %, detta motsvara en ökning 

från 37,18 USD/ton till 61,07 USD/ton (se figur 3.5).  I en rapport av Bärring med flera 

(2003) förutspås det att kolpriset i reala termer kommer att sjunka eller vara konstant. 

 

IEA tror att det framtida kolpriset per ton kommer att stiga med ca 5 % per 10 år och att 

kolpriset kommer att stiga med 5 % fram till år 2030. Denna framtidssyn bygger på att de 

tror att det framtida priset på olja kommer att öka och denna ökning att medföra högre 

transportkostnader. (IEA,2005)    
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Figur 3.5: Nordvästra Europas prisutveckling för kol 

Källa: BP (2007) 

 

Vidare i studien görs samma bränsleprisantaganden (se tabell 3.1) som tillämpas i en 

studie av Bärring med flera (2003). Priserna är angivna exklusive skatt och moms och är 

angivna fritt från anläggningar.  

 

Tabell 3.1: Bränsleprisantaganden 

 

Bränsletyp Kr/MWh   
Skogsrester 130  
Pellets 230  
Torv 120  
Avfall -200*  
Stenkol 60  
Naturgas >50 MWbr (Kondens) 110  
Naturgas >50 MWbr (KVV) 130  
Naturgas <50 MWbr 140   
 (*) = Priset på avfall motsvarar 600 SEK/ton mottaget avfall 
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3.3 Andra faktorer som kan påverka investeringsbeslut i ny elkraft   
I verkligheten kommer det nog att visa sig att det alternativ som har den lägsta 

produktionskostnaden inte är den energikälla det investeras mest i. Som påpekas i en 

tidigare studie gjord av Stenlund (2000) är det inte endast produktionskostnaderna som 

ligger bakom investeringsbeslut i ny elkraft utan att det även är andra faktorer som till 

exempel politiska mål och opinionens inflytande som kan ligga bakom energibeslut, 

därför presenteras det nedan en del faktorer som kan komma att påverka 

investeringsbeslut. 

 

För att det skall investeras i energiproduktion krävs det att bolagen både har vilja och 

möjlighet till långvariga investeringar. Bolagens vilja formas utifrån två olika aspekter: 

framtidssyn och dels den roll som energiprodukten kommer att spela i företaget. 

Energibolagens investeringsmöjligheter kan ses utifrån två olika faktorer: bolagets 

övergripande handlingsberedskap och viktiga rambetingelser för investeringar i 

energiproduktion. (Rydén m.fl., 2003) 

 

Ifall ett energibolag har både vilja och möjlighet till att investera i ny elproduktion finns 

det tre olika drivkrafter som avgör hur attraktivt investeringsmöjligheten är. Den första är 

lönsamhet med detta syftas det på differensen mellan grundinvesteringen och 

investeringens diskonterade nettobetalströmmar. En vanlig metod för detta är den så 

kallade ”payback” eller ”payoff” metoden. Den andra drivkraften är förståelse, detta 

syftar på att en nyinvestering får långsiktiga effekter vilka kan vara svåra att förutse, 

därför bör investeringen vara begriplig och passa med företagets modell och strategi. Den 

sista drivkraften bakom ett energiföretags investeringsbeslut är stabilitet vilket syftar på 

hur stabil produktionen är. Den nordiska elmarknaden är starkt uppbyggd av vattenkraft, 

vilket kan tolkas som en ganska ostabil investering då vattenkraftsproduktionen kan 

variera avsevärt, till exempel som i Norge 2002 då osäkerheten i 

vattenkraftsproduktionen skapade en elbrist på cirka 16 TWh vilket motsvarade cirka 15 

% av deras dåvarande totala elproduktion, detta visar nackdelen med att ha en 

elproduktion där stora delar kommer från en produktionskälla som inte är stabil. (Rydén 

m.fl., 2003) 
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Bidrag, skatter och stödsystem är något som kan förändra investeringsbilden för alla de 

utvalda kraftverken i denna studie. Detta då biobränsle och vindkraft i de nordiska 

länderna är subventionerat på något sätt men även i vissa fall beskattat. Stödsystem för 

vindkraft i Sverige som el-certifikat och driftsbidrag gör att el producerad med vindkraft 

blir mer konkurrenskraftig mot befintliga produktionsmöjligheter, dock kan denna bild 

komma att ändras då till exempel den svenska regeringen vill trappa ner på 

driftsbidragen. Livstidskostnaden för landbaserad vindkraft beräknas i en studie av 

Bärring med flera (2003) till att med skatter och bidrag uppgå till 22,5 SEK/MWh 

elektricitet, exkluderas alla bidrag och skatter ökar livstidskostnaden till 40,5 SEK/MWh 

elektricitet. Detta vill säga att de olika stödsystemen kan förändra investeringsbilden, i 

kapitel 4 redovisas de nordiska ländernas övergripanden stödsystem samt kommer det 

genomföras beräkningar på hur resultatet förändras då bidrag och skatter inkluderas för 

de Svenska investeringsmöjligheterna. 

 

En annan faktor som kan påverka investeringsbeslutet är tid, ett exempel på detta är 

norska Statkraft (2007) som beskriver tid som ett hinder för att investera i vindkraft, de 

beskriver beslutsprocessen som komplicerad och tar oftast flera år innan det fattas beslut. 

Detta då innan själva bygget börjar måste alla berörda parter bli upplysta om detta och få 

tid till att uttrycka sin åsikt. Detta problems framhävs även i en studie av Söderholm och 

Michanek (2006), där det beskrivs hur beslutsprocessen med alla sina tillstånd samt 

regelverket för den fysiska planeringen och även de regler som styr lokaliseringen gör att 

det tar lång tid innan det ges godkännande för byggandet av vindkraftverk.  

 

 

 29



Kapitel 4  

ANALYS 
 

 

 

 

Detta kapitel börjar med att presentera livstidskostnaden för alla vindkraftverk och 

biobränsleverk, efter detta ges en beskrivning av olika stödsystem som kan påverka 

livstidskostnaden och detta påvisas med ett räkneexempel. Kapitlet avslutas med en 

känslighetsanalys för de olika kraftverken, där både diskonteringsräntan och den 

ekonomiska livslängdens betydelse testas. I känslighetsanalysen testas även vad som 

händer med livstidskostnaden för vindkraftverk när kapitalkostnaden sjunker, och hur en 

bränsleprisökning påverkar livstidskostnaden för biobränsleverk. 

 

4.1 Analys av de nordiska ländernas investeringsmöjligheter 
Nedan redovisas resultaten av livstidskostnadsmetoden för alla kraftverk för respektive 

land, de resultat som presenteras är den genomsnittskostnad per MWh elektricitet som 

elproducenten måste ta betalt av elkonsumenterna för att täcka kraftverkets totala 

investeringskostnad. I alla de presenterade tabellerna kommer livstidskostnaden att 

presenteras i ett kostnadsspektrum där den lägsta respektive högsta livstidkostnaden är 

presenterad. För dessa uträkningar har en diskonteringsränta på 7 % och en ekonomisk 

livslängd på 20 år för alla kraftverk tillämpats.   

 

4.1.1 Livstidskostnaderna för vindkraftverk 
Vad som kan tolkas ur tabell 4.1 nedan är att det bästa investeringsläget för landbaserade 

vindkraftverk i Norden är i Danmark.  Landet med den högsta livstidskostnaden för 

landbaserad vindkraft det vill säga det land med sämsta investeringsläge är Finland. 

Sverige och Finland är de länder som har högsta livstidskostnaden för havsbaserade 

vindkraftverk. Norge är det land som har bästa investeringsmöjligheterna för 

havsbaserade vindkraftverk. Totalt sett har Finland det sämsta investeringsläget, detta då 
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de har högsta livstidskostnaderna både för havsbaserad och landbaserade vindkraftverk. 

Det land som totalt sett har det bästa investeringsläget i vindkraft är Norge som har lägsta 

livstidskostnaden för havsbaserad vindkraftverk, och är det land som har näst lägst 

livstidskostnad för landbaserad vindkraft. De analyserade landbaserade vindkraftverken 

har produktionskapaciteter från 500 KW elektricitet till 150 MW elektricitet, de 

havsbaserade vindkraftverken har produktionskapaciteter från 1,5 MW elektricitet till 160 

MW elektricitet, dessa kapaciteter representerar i vissa fall enskilda vindkraftverk och i 

vissa fall hela vindkraftsparker. 
 

Tabell 4.1: Livstidskostnaderna för vindkraftverk  
 

Danmark Livstidskostnad (SEK/MWh elproduktion) 
Vindkraft Havsbaserad 385 - 396 
Vindkraft Landbaserad 252 - 302 
Finland   
Vindkraft Havsbaserad 332 - 443 
Vindkraft Landbaserad 297 - 550 
Norge   
Vindkraft Havsbaserad 296 - 353 
Vindkraft Landbaserad 289 - 316 
Sverige   
Vindkraft Havsbaserad 332 - 443 
Vindkraft Landbaserad 297 - 430 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Laurikka (2005), Söderholm och Michanek (2006), IEA 

(2005) 

 

4.1.2 Livstidskostnaderna för biobränsleverk 
I tabell 4.2 nedan presenteras livstidskostnaderna för biobränsleverk, de bästa 

investeringsmöjligheterna för biobränsleverk ligger i Danmark. Sverige är det land som 

har sämsta investeringsmöjligheterna för biobränsle. Det land som har minsta differensen 

i sina livstidskostnader är Norge, detta gör att Norge totalt sett nästan ligger på samma 

totala investeringsmöjligheter som Danmark. Dessa beräkningar är baserade på 

biobränsleverk med produktionskapaciteter från 10 MW elektricitet till 400 MW 

elektricitet.  
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Tabell 4.2: Livstidskostnaderna för biobränsleverk 

Danmark Livstidskostnad (SEK/MWh elproduktion) 
Biobränsleverk 273 - 403 
Finland   
Biobränsleverk 338 - 398 
Norge   
Biobränsleverk 322 - 358 
Sverige   
Biobränsleverk 400 - 599 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Bärring m.fl. (2003), Energinet.dk (2007) 

 

4.2 Skatter, bidrag och stödsystem  
Resultaten av livstidskostnadsmetoden ger en bild av hur mycket det kostar att investera i 

ny teknologi, men bilden avspeglad i denna studie med livstidskostnadsmetoden tar inte 

hänsyn till eventuella underliggande stödsystem, detta kan medföra att kostnadsläget blir 

annorlunda jämfört med det resultat uppnått med livstidskostnadsmetoden. De utvalda 

länderna i denna studie har många olika stödsystem för olika energiformer. De 

övergripande stödsystem för de studerade länderna är: 

 

Danmark använder sig av inmatningspriser som stödsystem, inmatningspriser fungerar 

genom att företag görs skyldiga att köpa elektricitet producerad med en viss sorts 

förnyelsebart bränsle och till ett garanterat minimum pris per KWh elektricitet. Ett 

exempel på det danska stödsystemet är i deras biomassavtal vilket ger en garanti på ett 

överenskommelsepris på 0,30 DKK/kWh i tio år samt ett extra tillägg på 0.10 DKK/kWh 

ända tills Danmark övergår till certifikatsystem.  (IEA, 2007b) 

 

Finland använder sig av skatteincitament för att påverka producenternas incitament för att 

producera förnyelsebar energi. Dessa skatter kan komma i många olika former ett 

exempel på detta är de skattesubventioner som ges ut till all elektricitet producerad med 

förnyelsebart bränsle. Nivån på dessa subventionen ligger på 0,69 €/KWh för elektricitet 

producerad med vind eller skogsrester, 0,25 €/KWh för elektricitet producerad med 
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återvinningsbartbränsle och 0,42 €/KWh för elektricitet producerad med all övriga 

bränslen. (IEA, 2007b) 

 

Norge har valt att använda ett stödsystem som bygger på kvotplikter för att skapa 

incitament att producera elektricitet med förnyelsebart bränsle. Kvotplikt fungerar genom 

att det sätts upp kvoter för producenterna för den el som vill framhävas, ifall 

producenterna inte lyckas uppnå denna kvot blir de bestraffade genom att de blir tvingade 

till att betala en straffavgift. Norge håller på att övergå till ett gemensamt certifikatsystem 

med Sverige vilket egentligen skulle ha trätt i kraft år 2007 men sköts upp tills vidare då 

den Norska regeringen ansåg att de behövde mera tid till att anpassa marknaden. (IEA, 

2007b) 

 

Sverige använder sig av certifikatsysystem som stödsystem för förnyelsebar energi, detta 

fungerar genom att det först bestäms en nivå av hur mycket förnyelsebar energi som skall 

produceras och utifrån denna kommer det att ges ut ett visst antal certifikat som företagen 

kommer att kunna få genom att producera en viss enhet förnyelsebar energi. Certifikatet i 

sig är en sorts inkomst som kan kasseras genom att antingen sälja den vidare till 

konsument eller leverantör och kan även sparas för att kasseras vid ett senare tillfälle. 

Konsumenter är tvingade till att köpa certifikat, för att deras elanvändning skall täckas av 

en viss andel el producerad med förnyelsebar energi. I Sverige år 2003 gavs det ut ett 

certifikat per producerad MWh elektricitet till alla olika kraftverk som producerar med 

förnyelsebart bränsle, dock endast vattenkraftverk som är mindre än 1,5 MW elektricitet. 

Priset på dessa certifikat var 60 SEK/MWh elektricitet, konsumenter som inte lyckats 

täcka sin andel av elanvändning producerad med förnyelsebar energi fick år 2004 betala 

böter på 240 SEK/MWh elektricitet som inte täckts. (IEA, 2007b) 

 

Viktigt att notera är att dessa stödsystem endast är de system som är övergripande för 

respektive land, inom varje land finns det flertalet olika stödsystem som gynnar olika 

slags energikällor på olika sätt. Det finns även andra system som indirekt gynnar 

förnyelsebar energi, den som förmodligen har störst påverkan av dessa system är 

koldioxidskatten. Den beskattar all elektricitet som är producerad med fossila bränslen, 
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syftet med denna skatt är att få kostnaderna för att producera el med icke förnyelsebara 

energikällor till samma nivå som för el producerad med förnyelsebara energikällor. (IEA, 

2007b) 

 

4.2.1 Livstidskostnadsmetoden med skatter och bidrag  
Ovan har det beskrivits att bidrag och skatter kan komma att ändra investeringsbilden, 

därför kommer det nedan ges ett räkneexempel på hur livstidskostnaden ändras när 

skatter och bidrag är inkluderade. För att visa hur resultatet av livstidskostnaden kan 

ändras antas samma bidrag och skatter som det görs i en svensk rapport av Bärring med 

flera (2003). Resultaten i tabell 4.3 nedan är baserade på en diskonteringsränta på 7 % 

och en ekonomisk livslängd på 20 år. Dessa resultat representerar svenska biobränsleverk 

med en produktionskapacitet från 10 MW elektricitet till 80 MW elektricitet och svenska 

vindkraftverk med en produktionskapacitet från 500 KW elektricitet till 2 MW 

elektricitet. 

 

Tabell 4.3: Livstidskostnaderna för vind och biobränsleverk med och utan skatter 

 

  Utan skatter och bidrag Med skatter, bidrag 
Svergie SEK/MWh SEK/MWh 
Biobränsleverk 400 - 599 240 - 439 
Vindkraftverk - havsbaserad 332 - 443 274 - 365 
Vindkraftverk - landbaserad 402 - 430 245 - 377 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Bärring m.fl. (2003) 

 

Det som går att tyda ur tabell 4.3 ovan är att ifall skatter och bidrag inkluderas så minskar 

den lägsta livstidskostnaden för biobränsleverk med 40 % (160 SEK/MWh elektricitet) 

och den lägsta livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk minskar med cirka 15 % 

(58 SEK/MWh elektricitet). Den lägsta livstidskostnaden för havsbaserade vindkraftverk 

minskar med cirka 39 % (52 SEK/MWh elektricitet) när skatter och bidrag inkluderas. 

Detta indikerar att den verkliga investeringsbilden för Sverige och kanske för vissa av de 

övriga nordiska länderna blir något annorlunda emot den bild som speglas av resultatet 

utan skatter och bidrag. Dock kan investeringsbilden där skatter och bidrag är 
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inkluderade komma att förändras då många stödsystem håller på att tas bort för att 

ersättas av andra system samt att många av stödsystem står inför förändringar (IEA, 

2007b). Till exempel får vindkraften driftsbidrag per producerad KWh elektricitet, detta 

bidrag vill regeringen successivt minska. (Bärring m.fl., 2003) 

 

4.3 Känslighetsanalys 
För att testa hur känsliga de olika kraftverken är för en förändring av diskonteringsräntan 

eller av den ekonomiska livslängden presenteras det nedan en känslighetsanalys, vilket 

består utav två scenarios för både biobränsleverk och vindkraftverk. I det första scenariot 

antas två diskonteringsräntor en på 5 % och en på 10 % vilket är de diskonteringsräntor 

som används i några av IEA:s rapporter. För att få en överskådlig bild över hur resultatet 

förändras jämförelsevis mot det tidigare resultatet kommer den tidigare använda 

diskonteringsräntan på 7 % att inkluderas i de nya uträkningarna. I nästa scenario 

används samma diskonteringsräntor som i första scenariot men skillnaden i detta scenario 

är att den ekonomiska livslängden nu antas vara 25 år istället för 20 år. I det sista 

scenariot för vindkraftverk testas vad som händer med livstidskostnaden för 

vindkraftverk när kapitalkostnaden sjunker, detta scenario bygger på antagandet att en 

ökning av framtida investeringar i vindkraft skulle kunna få kapitalkostnaden att sjunka. I 

det sista scenariot för biobränsleverk testas vad som skulle hända med 

livstidskostnaderna för biobränsleverk när bränslepriset ökar, detta bygger på det material 

som presenterats i kapitel 3 om osäkerhet kring bränsleprisutvecklingen. 

 

4.3.1 Känslighetsanalys av vindkraftverk 
Vad som kan tydas ur tabell 4.4 nedan är hur mycket valet av diskonteringsränta påverkar 

livstidskostnaden. En diskonteringsränta på 10 % skulle representera ett högriskalternativ 

och därför innebära en högre livstidskostnad, en diskonteringsränta på 5 % skulle 

representera ett lågriskalternativ och därför ge en lägre livstidskostnad. Skillnaden mellan 

den lägsta livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk med en diskonteringsränta på 

7 % och de lägsta livstidskostnaderna med diskonteringsräntorna på 5 % och 10 % är - 31 

SEK/MWh elektricitet respektive + 50 SEK/MWh elektricitet. Skillnaden mellan den 
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lägsta livstidskostnaden för havsbaserade vindkraftverk med en diskonteringsränta på 7 

% och de lägsta livstidskostnaderna med diskonteringsräntorna på 5 % och 10 % är - 40 

SEK/MWh elektricitet respektive + 64 SEK/MWh elektricitet. En diskonteringsränta på 5 

% skulle medföra att de bästa investeringsmöjligheterna för landbaserade vindkraftverk 

fortfarande finns i Danmark fast nu till en lägre livstidskostnad än med en 

diskonteringsränta på 7 %, samma sak gäller för havsbaserade vindkraftverk i Norge. 

Ökas diskonteringsräntan till 10 % är det fortfarande Danmark som har lägsta 

livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk och Norge som har lägsta 

livstidskostnaden för havsbaserade vindkraftverk, dock nu båda till en högre 

livstidskostnad än med en diskonteringsränta på 7 %.  

 

Tabell 4.4: Livstidskostnaden för vindkraftverk med olika diskonteringsräntor 

 

Diskonterings ränta 5% 7% 10% 
Danmark SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Vindkraft Havsbaserad 345 - 349 385 - 396 451 - 474 
Vindkraft Landbaserad 221 - 263 252 - 302 302 - 364 
Finland       
Vindkraft Havsbaserad 261 - 408 332 - 443 399 - 523 
Vindkraft Landbaserad 291 - 388 297 - 465 357 - 557 
Norge       
Vindkraft Havsbaserad 256 - 308 296 - 353 360 - 425 
Vindkraft Landbaserad 251 - 271 289 - 316 351 - 390 
Sverige       
Vindkraft Havsbaserad 291 - 388 332 - 443 399 - 532 
Vindkraft Landbaserad 261 - 408 297 - 430 357 - 517 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Laurikka (2005), Söderholm och Michanek (2006), IEA 

(2005) 

 

I tabell 4.5 nedan presenteras de olika livstidskostnaderna för vindkraftverk med olika 

diskonteringsräntor samt en ekonomisk livslängd på 25 år. En ekonomisk livslängd på 25 

år för vindkraftverk antas även i en rapport av Laurikka (2005). Jämförs 

livstidskostnaderna med en ekonomisk livslängd på 20 år (se tabell 4.4) med 

livstidskostnaden med en ekonomisk livslängd på 25 år, har livstidskostnaden för alla 

alternativ för alla länder minskat. Skillnaden mellan den lägsta livstidskostnaden för 
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landbaserade vindkraftverk med en diskonteringsränta på 7 % och de lägsta 

livstidskostnaderna med diskonteringsräntorna på 5 % och 10 % är - 46 SEK/MWh 

elektricitet respektive + 64 SEK/MWh elektricitet. Skillnaden mellan den lägsta 

livstidskostnaden för havsbaserade vindkraftverk med en diskonteringsränta på 7 % och 

de lägsta livstidskostnaderna med diskonteringsräntorna på 5 % och 10 % är - 42 

SEK/MWh elektricitet respektive + 67 SEK/MWh elektricitet. Intressant att notera är att 

en ökning av den ekonomiska livslängden medför att Norge får den lägsta 

livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk vid diskonteringsräntorna 5 % och 7 %, 

innan ökningen av den ekonomiska livslängden var det Danmark som hade den lägsta 

livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk (se tabell 4.4). Med en 

diskonteringsränta på 10 % är det fortfarande Danmark som har lägsta livstidskostanden 

för landbaserade vindkraftverk. För havsbaserade vindkraftverk innebär en ökning av den 

ekonomiska livslängden att det fortfarande är Norge som har de lägsta 

livstidskostnaderna vid diskonteringsräntorna 5 % och 7 %. Med en diskonteringsränta på 

10 % är det Sverige som har lägst livstidskostnad för havsbaserade vindkraftverk, med en 

livslängd på 20 år är det Norge som har lägst livstidskostnad. (se tabell 4.4)  

 

Tabell 4.5: Livstidskostnaden för vindkraftverk med olika diskonteringsräntor samt 

25 års ekonomisk livslängd 

 

Diskonterings ränta 5% 7% 10% 
Danmark SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Vindkraft Havsbaserad 318 - 319 361 - 368 430 - 449 
Vindkraft Landbaserad 200 - 238 233 - 278 286 - 345 
Finland       
Vindkraft Havsbaserad 264 - 352 307 - 410 378 - 504 
Vindkraft Landbaserad 236 - 371 275 - 431 338 - 528 
Norge       
Vindkraft Havsbaserad 230 - 279 272 - 326 339 - 402 
Vindkraft Landbaserad 176 - 226 222 - 266 301 - 331 
Sverige       
Vindkraft Havsbaserad 264 - 352 307 - 431 378 - 528 
Vindkraft Landbaserad 236 - 377 275 - 410 338 - 504 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Laurikka (2005), Söderholm och Michanek (2006), IEA 

(2005) 
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Största delen av en investering i vindkraft utgörs av kapitalkostnaden, framtida ökningar 

av investeringar i vindkraftverk skulle kunna göra det möjligt att kapitalkostnaden 

sjunker. Därför presenteras det nedan i tabell 4.6 hur mycket livstidskostnaden förändras 

ifall kapitalkostnaden sjunker med 5 %, 10 % och 15 %. 

 

Tabell 4.6: Livstidskostnaden för vindkraftverk med sänkt kapitalkostnad   

 

Kapital minskning 5% 10% 15% 
Norge SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Vindkraft Havsbaserad 282 - 338  269 - 323 256 - 308 
Vindkraft Landbaserad 276 - 303 264 - 290 251 - 277 
Finland       
Vindkraft Havsbaserad 318 - 425 305 - 406 291 - 388 
Vindkraft Landbaserad 285 - 446 273 - 427 261 - 408 
Danmark       
Vindkraft Havsbaserad 372 - 381 358 - 365 345 - 349 
Vindkraft Landbaserad 241 - 289 231 - 276 221 - 263 
Sverige       
Vindkraft Havsbaserad 318 - 446 305 - 427 291 - 408 
Vindkraft Landbaserad 285 - 425 273 - 406 261 - 388 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Laurikka (2005), Söderholm och Michanek (2006), IEA 

(2005) 

 

Uträkningarna är i tabell 4.6 ovan är gjorda med en diskonteringsränta på 7 % och en 

ekonomisk livslängd på 20 år. Ingen av minskningarna i kapitalkostnaderna innebar 

någon förändring av investeringsbilden, förutom att livstidskostnaden nu är lägre för alla 

alternativ.  Skulle kapitalkostnaden sjunka med 15 % skulle det innebär att den lägsta 

livstidskostnaden för landbaserade vindkraftverk i Norge sjunker från 289 SEK/MWh 

elektricitet till 251 SEK/MWh elektricitet, vilket motsvarar en sänkning av 

livstidskostnaden med cirka 13 %. För den högsta livstidskostnaden för havbaserade 

vindkraftverk i Danmark skulle en minskning med 5 % av kapitalkostnaden innebära att 

livstidskostnaden sjunker från 396 SEK/MWh elektricitet till 381 SEK/MWh elektricitet 

vilket motsvarar en minskning med cirka 4 %. 
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4.3.2 Känslighetsanalys av biobränsleverk 
I tabell 4.7 nedan presenteras vad som händer med livstidskostnaderna för biobränsleverk 

när diskonteringsräntan ändras. Intressant att notera här är att ifall diskonteringsräntan 

minskas till 5 % är det inte längre Danmark som har den lägsta livstidskostnaden för 

biobränsleverk, minskningen av diskonteringsräntan medför nu att det är Finland som får 

den lägsta livstidskostnaden för biobränsleverk. Ökas diskonteringsräntan till 10 % är det 

Danmark som har lägsta livstidskostnaden för biobränsleverk.  

 

Tabell 4.7: Livstidskostnaden för biobränsleverk med olika diskonteringsräntor 

 

Diskonteringsränta 5% 7% 10% 
Svergie   SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Biobränsleverk 362 - 548 400 - 599 462 - 684 
Danmark         
Biobränsleverk 247 - 390 273 - 403 315 - 424 
Norge         
Biobränsleverk 309 - 340 322 - 358 343 - 387 
Finland         
Biobränsleverk 243 - 382 338 - 398 391 - 491 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Bärring m.fl. (2003), Energinet.dk (2007) 

 

Nedan i tabell 4.8 presenteras livstidskostnaden för biobränsleverk med samtliga 

diskonteringsräntor och med en ökad ekonomisk livslängd till 25 år. En ekonomisk 

livslängd på 25 år för biobränsleverk används även i en rapport av Rydén med flera 

(2003). Den ökade ekonomiska livslängden medför att livstidskostnaden för alla 

diskonteringsräntor sjunker. Bästa investeringsmöjligheterna för biobränsleverk med 

diskonteringsräntorna på 7 % och 10 % är de samma som med en ekonomisk livslängd på 

20 år (se tabell 4.7 ovan), fast nu till en lägre livstidskostnad. Med en diskonteringsränta 

på 5 % är det Finland som har den lägsta livstidskostnaden för biobränsleverk. Skillnaden 

mellan den lägsta livstidskostnaden med en diskonteringsränta på 7 % (se tabell 4.7) och 

livstidskostnaden med samma ränta fast där den ekonomiska livslängden ökat med 25 år 

är - 16 SEK/MWh elektricitet. Skillnaden mellan den högsta livstidskostnaden med en 

diskonteringsränta på 7 % (se tabell 4.7) och livstidskostnaden där den ekonomiska 

livslängden ökat med 25 år är - 31 SEK/MWh elektricitet. 
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Tabell 4.8: Livstidskostnaden för biobränsleverk med olika diskonteringsräntor 

biobränsleverk samt 25 års ekonomisk livslängd 

 

Diskonteringsränta 5% 7% 10% 
Svergie   SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Biobränsleverk 338 - 464 377 - 568 442 - 657 
Danmark         
Biobränsleverk 229 - 382 257 - 395 302 - 417 
Norge         
Biobränsleverk 301 - 329 314 - 348 334 - 379 
Finland         
Biobränsleverk 181 - 372 280 - 388 384 - 443 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Bärring m.fl. (2003), Energinet.dk (2007) 

 

I stycke 3.2 ges en beskrivning på hur bränslepriserna har förändrats under de senaste 

cirka 10 åren, det ges också förslag på hur de olika bränslepriserna kan komma att ändras 

i framtiden. För många av de analyserade bränslena förutspås det att priserna kommer att 

öka. Bränslepriserna för biobränsleverken kan utgöra en stor del av 

investeringskostnaden. I tabell 4.9 nedan presenteras vad som händer med 

livstidskostnaden för biobränsleverk när bränslepriserna ökar, beräkningarna är gjorda 

med en diskonteringsränta på 7 % och en ekonomisk livslängd på 20 år. Tre scenarion 

testas ett där bränslepriset antas öka med 5 % i det andra med 10 % och sist med 15 %.   

 

Tabell 4.9: Livstidskostnaden för biobränsleverk med högre bränslepriser 

 

Bränsleprisökning 5% 10% 15% 
Danmark SEK/MWh SEK/MWh SEK/MWh 
Biobränsleverk 275- 411 276 - 419 278 - 426 
Finland       
Biobränsleverk 345 - 405 352 - 412 358 - 419 
Norge       
Biobränsleverk 328 - 368 334 - 379 339 - 390 
Sverige       
Biobränsleverk 407 - 605 413 - 612 420 - 618 
 

Källor: Rydén m.fl. (2003), Bärring m.fl. (2003), Energinet.dk (2007) 
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Resultatet som presenteras i tabell 4.9 ovan kan jämföras mot resultatet presenterat i 

tabell 4.2. Ingen av ökningarna av bränslepriserna medför någon ändring av vilket land 

som har lägsta livstidskostnaden, det är fortfarande Danmark som har lägsta 

livstidskostnaden för biobränsleverk men nu till en högre livstidskostnad. Skillnaden 

mellan den lägsta livstidskostnaden (se tabell 4.2) och livstidskostnaden där bränslepriset 

ökat med 15 % är + 5 SEK/MWh elektricitet. Skillnaden mellan den högsta 

livstidskostnaden (se tabell 4.2) och livstidskostnaden där bränslepriset ökat med 15 % är 

+ 19 SEK/MWh elektricitet. 
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Kapitel 5  

SLUTSATSER 
 

 

 

 

Syftet med denna studie var att analysera och jämföra olika investeringskostnader för 

biobränsleverk samt land- och havsbaserade vindkraftverk för Danmark, Finland, Norge 

och Sverige. 

 

Den bästa investeringsmöjligheten det vill säga det land med lägsta livstidkostnaden för 

vindkraftverk eller biobränsle finns i Danmark för landbaserade vindkraftverk.  De 

landbaserade vindkraftverkens lägsta livstidskostnads jämfört med den lägsta 

livstidskostnaden för biobränsleverk är lägre för alla länder, detta säger att 

investeringsbilden för landbaserade vindkraftverk är bättre än för biobränsleverk i alla 

länder. Investeringsbilden ändras när det kommer till den lägsta livstidskostnaden för 

havsbaserade vindkraft då den lägsta livstidskostnaden för biobränsleverk i Danmark är 

lägre, detta gör att den bästa investeringsmöjligheten är biobränsleverk i Danmark. 

 

Vad som bör belysas är att resultaten för de olika ländernas livstidskostnader för 

respektive kraftverk kan förändras av skatter och bidrag, som visas i exemplet för Sverige 

när skatter och bidrag inkluderas minskar livstidskostnaden med 40 % för biobränsleverk 

och med cirka 17 % för havsbaserade vindkraftverk och 18 % för landbaserade 

vindkraftverk. Detta tyder på att investeringsbilden ser annorlunda ut än den blid speglad 

med livstidskostnaderna i denna studie, dock är många utav de stödsystem som 

presenterats i ett skede av förändring och kan i vissa fall kommas att ta bort eller ersättas 

av andra system.    

 

Slutsatser som kan dras utifrån känslighetsanalysen är att valet av diskonteringsränta inte 

har någon avgörande verkan på resultatet för vindkraftverk, dock har den effekt när den 

ekonomiska livslängden också ändras, detta kan ses då diskonteringsräntorna på 5 % och 
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10 % medför att Norge får den bästa investeringsmöjligheten för havsbaserade 

vindkraftverk. Valet av ekonomisk livslängd har påverkan för investeringsmöjligheterna 

för landbaserade vindkraftverk, detta kan ses då det går från att vara Danmark till att vara 

Norge som har bästa investeringsmöjligheten. En annan slutsats som kan dras är att ifall 

kapitalkostnaden för vindkraftverk sjunker skulle investeringsbilden inte förändras 

förutom att livstidskostnaden blir lägre.    

 

Diskonteringsräntan har effekt på investeringsmöjligheterna för biobränsleverk, detta kan 

ses då en diskonteringsränta på 5 % medför att det går från att vara Danmark som har de 

bästa investeringsmöjligheterna i biobränsleverk till att vara Finland. Den ekonomiska 

livslängden påverkar inte investeringsbilden för biobränsleverk annat än att 

livstidskostnaden blir lägre. En ökning av bränslepriset skulle inte medföra att 

investeringsbilden för biobränsleverk förändras, annat än att livstidskostnaden blir högre.   

 

Genom att bilden speglad med denna studie inte fullt ut tar hänsyn till skatter och bidrag, 

och att dessa kan påverka investeringsbilden bör inte resultatet användas för att se vars de 

bästa investeringsmöjligheterna finns. Resultatet skulle kunna användas till att se vilket 

land som har bästa förutsättningar för investeringar, och även kanske till att ligga som 

underlag för att utforma stödsystem eller andra policybeslut då resultaten representerar 

kostnaden utan någon intervention. Resultatet skulle även kunna ligga som referens för 

en totala ekonomisk analys för respektive energikälla. Studiens resultat skulle kunna 

användas som ett underlag till en policyrekommendation om ett nordiskt samarbete till 

hur och vars byggnationen av nya kraftverk som använder sig av förnyelsebart bränsle 

eller kraftverk med bränslen som inte har så stor miljöpåverkan bör lokaliseras.   

 

 

 

      

  

 43



REFERENSER 

 

 

 

 

BP plc (BP). (2007). Statistical review of world energy 2006. XLS. 

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_pu

blications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_assets/downloads/spreadshee

ts/statistical_review_full_report_workbook_2006.xls 

 

Bärring, M., O. Nyström, P-A. Nilsson, F. Olsson, M. Egard, och P. Jonsson. (2003). El 

från nya anläggningar – 2003, Rapport 03:14. Elforsk. Stockholm. 

 

Danska Energi Myndigheten. (2005). Energy statistics. PDF. 

http://www.ens.dk/graphics/UK_Facts_Figures/Statistics/yearly_statistics/Energy%20Sta

tistics%202005.pdf  

 

Energimyndigheten. (2004). Elcertifikatöversyn – etapp 2. PDF. 

http://www.energimyndigheten.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D1003

7720FC1256F4D0036FAEC/$file/Elcertifikat%C3%B6versyn%20%20etapp%202%20.p

df 

 

Energimyndigheten. (2004b). Torrår: Utvecklingen på elmarknaden – några iakttagelser 

från åren 2002 och 2003. Rapport. PDF. 

http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Torr%C3%A5r%20ER7

_04.pdf 

 

Energimyndigheten. (2005). Investeringar i elproduktion: Elmarknadsrapport 2005:1. 

PDF.http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2005_34w.pdf/$

FILE/ER2005_34w.pdf?OpenElement 

 44

http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_ass
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_ass
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_ass
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_ass
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2006/STAGING/local_ass
http://www.ens.dk/graphics/UK_Facts_Figures/Statistics/yearly_statistics/Energy%20Statistics%202005.pdf
http://www.ens.dk/graphics/UK_Facts_Figures/Statistics/yearly_statistics/Energy%20Statistics%202005.pdf
http://www.ens.dk/graphics/UK_Facts_Figures/Statistics/yearly_statistics/Energy%20Statistics%202005.pdf
http://www.energimyndigheten.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1256F4D0036FAEC/$file/Elcertifikat%C3%B6versyn%20%20etapp%202%20
http://www.energimyndigheten.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1256F4D0036FAEC/$file/Elcertifikat%C3%B6versyn%20%20etapp%202%20
http://www.energimyndigheten.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1256F4D0036FAEC/$file/Elcertifikat%C3%B6versyn%20%20etapp%202%20
http://www.energimyndigheten.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1256F4D0036FAEC/$file/Elcertifikat%C3%B6versyn%20%20etapp%202%20
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Torr%C3%A5r%20ER7_04.pdf
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Torr%C3%A5r%20ER7_04.pdf
http://www.energimarknadsinspektionen.se/upload/Rapporter/El/Torr%C3%A5r%20ER7_04.pdf
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2005_34w.pdf/$FILE/ER2005_34w.pdf?OpenElement
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ER2005_34w.pdf/$FILE/ER2005_34w.pdf?OpenElement


 

Energimyndigheten. (2006). Energiläget i siffror 2006. 

XLS.http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/Elag06tabell.xls/$F

ILE/Elag06tabell.xls?OpenElement 

 

Energimyndigheten. (2007). Energimarknaden 2007. Hemsida. 

www.energimyndigheten.se (2007-04-30) 

 

Energinet.dk. (2007). Kostnadsdata för danska biobränsleverk. Mailkontakt med Lise 

Nielson. 2007-04-19  

 

Finish energy industries. (2007). Energy and climate- the finish model from now to 2025. 

PDF. 

http://www.energia.fi/en/publications/energy%20and%20climate%2c%20the%20finnish

%20model%20from%20now%20to%202025%2c%2022%20ppt%20slides.html 

 

FNI - Fridtjof Nansen Institute. (2006). Renewable energy in Norway and the Nordic 

energy system. PPT. 

www.ren21.net/.../Eikeland_Presentation%20REN21%20Renewable%20energy%20polic

ies%20in%20Norway.ppt 

 

International Energy Agency (IEA). (2005). Projected Costs Of Generating Electricity. 

Paris. OECD  

 
International Energy Agency (IEA). (2003). World energy investment outlook. Paris. 

OECD  
 

International Energy Agency (IEA). (2006). Key World Energy Statistics. Paris OECD  
 

International Energy Agency (IEA). (2007). Statistik för förnyelsebar energi. Hemsida. 

http://www.iea.org/Textbase/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Renewables 

 45

http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/Elag06tabell.xls/$FILE/Elag06tabell.xls?OpenElement
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/Elag06tabell.xls/$FILE/Elag06tabell.xls?OpenElement
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/Elag06tabell.xls/$FILE/Elag06tabell.xls?OpenElement
http://www.energimyndigheten.se
http://www.energia.fi/en/publications/energy%20and%20climate%2c%20the%20finnish%20model%20from%20now%20to%202025%2c%2022%20ppt%20slides.html
http://www.energia.fi/en/publications/energy%20and%20climate%2c%20the%20finnish%20model%20from%20now%20to%202025%2c%2022%20ppt%20slides.html
http://www.energia.fi/en/publications/energy%20and%20climate%2c%20the%20finnish%20model%20from%20now%20to%202025%2c%2022%20ppt%20slides.html
http://www.ren21.net/.../Eikeland_Presentation%20REN21%20Renewable%20energy%20policies%20in%20Norway.ppt
http://www.ren21.net/.../Eikeland_Presentation%20REN21%20Renewable%20energy%20policies%20in%20Norway.ppt
http://www.ren21.net/.../Eikeland_Presentation%20REN21%20Renewable%20energy%20policies%20in%20Norway.ppt
http://www.iea.org/Textbase/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Renewables


 
International Energy Agency (IEA). (2007b). Miljömål. Hemsida. 

http://www.iea.org/textbase/pamsdb/grresult.aspx?mode=gr 

 

Kekkonen, V. & Pursiheimo, E. (2004). Electricity import options for Finland from the 

Nordic electricity markets. Working paper. PDF. 

http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2005/W16.pdf 

 

Laurikka, H. (2005). A case study on risk and return implications of emissions trading in 

power generation investments. Report. PDF. 

http://lib.tkk.fi/Diss/2005/isbn9512279428/article3.pdf 

 

Naturskyddsföreningen (SNF). (2007). Fakta om vattenkraft. Hemsida. 

http://www.snf.se/verksamhet/energi/energifakta-vattenkraft.htm (2007-04-29) 

 

Nordel. (2005). Annual Report. 2005. Hemsida. 

http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageID=127  

 

Organization of the petroleum exporting countries (OPEC). (2007). Råoljas 

prisutveckling. Hemsida. http://www.opec.org/home/basket.aspx. 2007-04-22 

 

Radetzki, M. (2006). Hur högt kan oljepriset bli?. Ekonomisk debatt. PDF. 

http://www.ne.su.se/ed/pdf/34-7-for.pdf 

 

Rydén, B (red). (2003). Nordleden slutrapport för etapp2: Oktober 2003. Nordleden 

 

SSB - Statistisk sentralbyrå Norge. (2007). Statistical Yearbook 2006. Hemsida. 

http://www.ssb.no/english/yearbook/tab/tab-394.html. 2007-04-27 

 

SCB - Statistiska central byrån. (2007). Årlig energistatistik. Hemsida. 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____24270.asp. 2007-02-28 

 46

http://www.iea.org/textbase/pamsdb/grresult.aspx?mode=gr
http://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2005/W16.pdf
http://lib.tkk.fi/Diss/2005/isbn9512279428/article3.pdf
http://www.snf.se/verksamhet/energi/energifakta-vattenkraft.htm
http://www.nordel.org/Content/Default.asp?PageID=127
http://www.opec.org/home/basket.aspx
http://www.ne.su.se/ed/pdf/34-7-for.pdf
http://www.ssb.no/english/yearbook/tab/tab-394.html
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____24270.asp


 

SCB - Statistiska central byrån. (2007b). Statistik över skogsflispriserna. Hemsida. 

http://www.scb.se/templates/Publikation____129545.asp. 2007-02-28 

  

SCB - Statistiska central byrån. (2007c). Statistik över torvpriset. Hemsida. 

http://www.scb.se/templates/Publikation____129545.asp. 2007-02-28. 

 

Statistikcentralen. (2007). Statistik för Finlands elförbrukning. Hemsida. 

http://www.stat.fi/til/ekul/tau_sv.html 

 

Statkraft. (2007). Framtida investeringar. Hemsida. http://www.statkraft.com (2007-04-

22) 

 

Stenlund, E. (2000). Ekonomi eller politik i energibesluten? : En studie av fem 

västeuropeiska länders elproduktionsval. D-uppsats. Luleå Tekniska Universitet 

 

Svenska Torvproducentföreningen. (2005). Pressmeddelande. PDF. 

http://www.torvproducenterna.se/PRESS/pressmeddelanden/utslappsratter.pdf 

 

Söderholm, P. (1999). Power generation in a deregulated market: Implications for fuel 

choice behaviour in Europe. The New Power Markets: Corporate Strategies for Risk and 

Reward. Risk Books. London 1999 

    

Söderholm, P & Michanek, G. (2006). Medvind i uppförsbacke!: En studie av den svenska 

vindkraftspolitiken. PDF. http://www.expertgruppenformiljostudier.se/uploads/files/47.pdf 

 

The Danish Ministry of Transport and Energy. (2005). Energy Strategy 2025 

Perspectives to 2025 and Draft action plan for the future electricity infrastructure. PDF. 

http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik_UK/Energy_Strategy_2025/inde

x.htm 

 

 47

http://www.scb.se/templates/Publikation____129545.asp
http://www.scb.se/templates/Publikation____129545.asp
http://www.stat.fi/til/ekul/tau_sv.html
http://www.statkraft.com
http://www.torvproducenterna.se/PRESS/pressmeddelanden/utslappsratter.pdf
http://www.expertgruppenformiljostudier.se/uploads/files/47.pdf
http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik_UK/Energy_Strategy_2025/index.htm
http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik_UK/Energy_Strategy_2025/index.htm
http://www.ens.dk/graphics/Publikationer/Energipolitik_UK/Energy_Strategy_2025/index.htm


The University of Exeter. (2007). Enhetsdefinitioner. Hemsida. 

http://www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.ht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 48

http://www.ex.ac.uk/cimt/dictunit/dictunit.ht


Bilaga 1  

ENHETSDEFINITIONER 

 

 

 

 

1 Watt (W) = 0,001 Kilo watt (KW) 

1 KW = 0,001 Mega watt (MW) 

1 MW = 0,001 Tera watt (TW) 

 

1 Joules (J) = 1 Watt sekunder (Ws) 

1 Ws = 3600 Watt timmar (Wh) 

1 Wh = 3600 Kilo watt timmar (KWh) 

1 KWh = 3409, 52 Brittiska värmeenheter (BTU)  

 

Källa: The University of Exeter (2007) 
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