
Kandidatexamensarbete 
KTH – Skolan för Industriell Teknik och Management 

Energiteknik EGI-2018
TRITA-ITM-EX 2018:401 
SE-100 44 STOCKHOLM 

En jämförelse mellan vind & kärnkraftverk 

Oscar Nilsmo 

Ludwig Abrahamsson 



Bachelor of Science Thesis EGI-2018
TRITA-ITM-EX 2018:401 

A comparison of wind power and 

nuclear power 

Oscar Nilsmo 

Ludwig Abrahamsson 

Approved Examiner 

Peter Hagström 

Supervisor 

Björn E Palm 

Commissioner Contact person 

Ludwig Abrahamsson, 

ludwigab@kth.se 

Oscar Nilsmo, 

Nilsmo@kth.se 



	
	

Sammanfattning 
År 2019 och 2020 kommer kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 läggas ner. I Denna rapporten 

undersöks hur många vindkraftverk som behöver byggas för att ersätta och kompensera för 

den årliga elproduktionen från reaktorerna i Ringhals. Därefter undersöks; vilka geografiska 

riksintressen som finns för byggnation av dessa vindkraftverk, vad som avgör om ett område 

är intressant, åtgång av markyta, skövling av skog, samt i vilken mån vindkraften byggs ut 

idag.  
 
Rapporten undersöker dessutom möjligheten att ersätta reaktorerna i Ringhals med 

vindkraftverk utifrån att det inte existerar någon reglerkraft som kan garantera 

leveranssäkerheten av el.  I rapporten görs även en livscykelanalys baserat på 

vindkraftverkens totala koldioxidutsläpp. Livscykelanalysen jämförs med en tidigare befintlig 

analys från Vattenfall.  Avslutningsvis görs en jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft. I 

denna jämförelse undersöks och uppskattas det totala koldioxidutsläpp som reaktorerna har 

haft under sin livstid för att sedan jämföras med de totala utsläpp som de 1927 

vindkraftverken kommer ha under en motsvarande tid. Ämnen i vindkraftverken såsom plast-

kemikalien bisfenol A, jordartsmetallerna neodymium och dysprosium undersöks i denna 

rapporten för att bestämma huruvida dessa ämnen har en negativ påverkan på miljön eller 

inte.  
 
För att ersätta produktionen av el, som produceras av reaktorerna i Ringhals, behövs 1927 

vindkraftverk. Mellan varje vindkraftverk behövs ett avstånd av 4–10 rotordiametrar beroende 

på landskapsbild. Detta medför att det åtminstone behövs cirka 970 km2 av den 7886,8 km2 

geografisk potentiella markytan för byggnation. Om vindkraftverken byggs i skogsområden 

antas 22 km2 skog behöva avverkas.  
 

Idag är antalet vindkraftverk överrepresenterade i Götaland och i Norrland. Vindkraften 

förväntas att i framtiden öka ännu mer i de norra delarna av Sverige. Kostnaden för 

produktion och drift/ underhåll av1927 vindkraftverk är cirka 42 miljarder kr.  För Kärnkraft 

är motsvarande siffra för byggnation och demontering 76 miljarder kr. I rapportens 

livscykelanalys framkom att vid produktion av material, transport och deponering av ett 

vindkraftverk produceras totalt 500 ton CO2. Detta medför att 1927 vindkraftverk har en total 

CO2 påverkan av 936,5 tusen ton. De två reaktorerna i Ringhals har ett totalt utsläpp på 2,5 

miljoner ton CO2 under sin livstid.   



	
	

Abstract 
In 2019 and 2020, the nuclear reactors Ringhals 1 and 2 will be taken out of production. This 

report aims to investigate the required number of wind power plants that have to be 

constructed to equate the annual production of electricity of the Ringhals reactors. 

Subsequently, the report evaluates national considerations in connection to the required 

construction of wind power stations regarding the use of land, necessary deforesting, the 

existing use of wind power stations in Sweden and the cost and carbon dioxide emissions of 

producing new wind power stations to compensate for the removal of Ringhals 1 and 2. To 

replace the production of electricity from Ringhals 1 and 2, 1,927 wind power stations with a 

distance of 4-10 rotor diameters depending on the geographical position, necessitating a 

minimum area of 970 km2 designated for wind powered electricity production.  The cost for 

production and maintenance of the 1,927 wind power stations is estimated to 42 billion SEK. 

In a life cycle analysis of the total carbon emissions, the transport of material and subsequent 

production, maintenance and demolition of 1,927 wind power stations is estimated to produce 

a total of 936,500 metric tonnes of carbon dioxide and the corresponding amount for the 

production of Ringhals is estimated to 2,500,000 metric tonnes.  
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Förord 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå, som ges 

för studenter årskurs tre på Kungliga Tekniska Högskolan.  

Arbetet har gjorts av Oscar Nilsmo och Ludwig Abrahamsson, som studerar Maskinteknik på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Alla moment inom arbetet har utförts av båda 

parter. Först vill vi tacka vår handledare Björn E Palm som har läst, korrigerat och väglett oss 

under arbetet. Vi vill även tacka Vattenfall och Vestas för deras engagemang och hjälp.  
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1 Introduktion 
Sverige har, i jämförelse med ett flertal länder, en bra syn på miljö och hantering av energi. 

Idag kommer knappt 40 % av Sveriges elproduktion från kärnkraften och drygt 10 % från 

vindkraften.1 Vindkraft är den snabbast växande energiformen i Sverige idag.2 Direktdrivna 

vindkraftverk ökar fort i Sverige på grund av att det krävs färre komponenter, mindre 

underhåll och mindre material i den typen av kraftverk. Med en ökad byggnation av 

direktdrivna vindkraftverk ökar också efterfrågan av de sällsynta jordartsmetallerna, 

neodymium och dysprosium, som idag till 97 % utvinns i Kina. Är den energi som idag 

produceras av vindkraften lika grön som den beskrivs? Hur stor miljöpåverkan har 

vindkraften i jämförelse med kärnkraften?  Är vindkraften en möjlig ersättare till kärnkraften? 

I denna rapport kommer dessa frågor undersökas och besvaras.  

 

1.1 Problemformulering och mål 
● Är direktdrivna vindkraftverk med permanentmagnet-generatorer ett alternativ för en 

hållbar framtid? 

● Fungerar vindkraft som en möjlig ersättare till reaktorerna i Ringhals? 

● Kan vindkraften ersätta kärnkraften? 

● Vilken av energikällorna vindkraft och kärnkraft släpper ut mest koldioxid under sin 

livscykel? 

● Stämmer denna rapports livscykelanalys överens med årets befintliga livscykelanalys 

från vattenfall? 

  

                                                
1 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/energi/ 
2 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
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1.2 Metod 
Arbetet inleddes med en intensiv informationssökning om vindkraft i allmänhet. Detta gjordes 

för att först få en överblick om hur vindkraft och kärnkraft fungerar. Eftersom LCA- analysen 

är en central del av denna rapport lades stor vikt i att hitta information gällande 

materialåtgång, transport och vikt av ingående komponenter.  

Denna informationssökning bestod till större del av samtal och telefonintervjuer med anställda 

på Vestas eftersom lite information gällande detta fanns att tillgå på internet. För att besvara 

frågeställningarna i denna rapport lades stor vikt i att kritiskt granska de källor som använts 

för att skriva en trovärdig rapport. 

 

I början av arbetet gjordes ett Gantt-schema för tidsplanering och uppdelning av projektet. 

Möten och avstämningar skedde kontinuerligt varje vecka mellan projektets skribenter. 

Handledningsmöten bokades för vägledning och råd. 
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2 Funktionalitet av vindkraftverk respektive kärnkraftverk 

 2.1 Kärnkraftverk 
I Sverige finns åtta stycken aktiva kärnreaktorer, tre i Forsmark, en i Oskarshamn och fyra 

stycken i Ringhals. Kärnkraftverken har länge varit en stor tillgång till Sveriges 

energiförsörjning där den år 2016 utgjorde 39,7% av Sveriges årliga elproduktion. 3 

 

Energin skapas av fission vilket innebär att atomkärnor klyvs. Atomkärnorna klyvs när 

neutroner kolliderar med atomerna. När en atom har kluvits släpper den ifrån sig fler 

neutroner som i sin tur klyver andra. Detta är en snabb kedjereaktion som skapar enorma 

mängder energi. För att få igång denna process behövs startbränslet Uran- 235. För att 

balansera reaktionen i reaktorn används styrstavar som absorberar neutronerna som frigörs.  

 

I Sverige och i reaktorerna på Ringhals 1 och 2 används två metoder, tryckvattenreaktor och 

kokvattenreaktor. Nedan följer två figurer som visar hur dessa processer ser ut.   

 

 
Figur 1:Process av tryckvattenreaktor.4 

Reaktorn på Ringhals 2 är en tryckvattengenerator. I Tryckvattensgeneratorns bränsleelement 

klyvs Uran-235. I och med denna klyvning sker en kraftig värmeutveckling vilket ger mycket 

höga temperaturer omkring 250–300°C. För att förhindra att vattnet börjar koka hålls vattnet i 

                                                
3 http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/energi/ 
4 https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/ 
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primärkretsen under högt tryck, tack vare tryckkärlet. I ånggeneratorn värmer primärkretsens 

vatten upp sekundärkretsen och ånga bildas. Denna ånga förs vidare till turbinen som i sin tur 

börjar rotera. Den roterande turbinen sitter fast i en axel som är kopplad till en generator som 

genererar el.5 Ångan kyls sedan ner i kondensorn och pumpas därefter tillbaka till det högre 

trycket. Detta utgör en cykel som är väldigt funktionell och stabil.6 

 
Figur 2: Process av kokvattenreaktor.7 

På Ringhals 1 används en kokvattenreaktor. I reaktorn klyvs bränslet vilket leder till att det 

frigörs stora mängder energi som får vattnet att hettas upp och ånga bildas. Ångan från vattnet 

sätter en turbin i rörelse. Turbinen driver generatorn som i sin tur börjar generera el. I 

kondensorn kyls ångan till flytande form med hjälp av havsvatten. Vattnet kan nu ledas 

tillbaka till reaktorn för att påbörja ett nytt kretslopp.8 

2.2 Vindkraftverk  

Vindkraftverk består av en rotor som utgörs av tre propellerliknande blad och ett nav. Vid en 

viss vindstyrka får rotorbladen tillräckligt med kraft för att en rotation ska ske. När rotorn 

börja rotera, roterar även turbinaxeln som rotorn är fastsatt på. I växeldrivna vindkraftverk är 

turbinaxeln kopplad till en växellåda som ökar turbinaxelns låga varvtal. I och med att 

varvtalet höjs blir det möjligt att alstra ström i en generator. Generatorn består av magneter 

och roterande spole. När spolen roterar förändras ständigt magnetfältets flödestäthet genom 

spolen. När det magnetiska flödet varierar induceras en spänning över spolen och en ström 

bildas. I en transformator omvandlas den höga spänningen som induceras i kraftverket till en 

                                                
5 https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/ 
6 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/sa-fungerar-ett-karnkraftverk/sa-fungerar-en-tryckvattenreaktor/ 
 
7 https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/ 
8 https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/ 
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spänning som passar elnätet för att sedan kunna ledas till hushåll. I figur 3 visas de ingående 

komponenterna i ett växeldrivet vindkraftverk.9 

 

 
Figur 3:vindkraftverk med växellåda.10 

Denna rapport har fokuserats på att undersöka direktdrivna vindkraftverk eftersom 

byggnationen av denna typ av kraftverk idag blir allt vanligare. Direktdrivna vindkraftverk är 

större, tystare, effektivare samt har längre produktion- och driftkostnad. Denna typ av 

vindkraftverk saknar växellåda och använder sig istället av en mångpolig synkrongenerator. 

Eftersom denna generator kan drivas direkt av rotorns låga varvtal minskar 

underhållningskostnaderna för växellåda och andra komponenter avsevärt. Ett direktdrivet 

vindkraftverk består endast av hälften så många ingående rörliga komponenter som ett 

växeldrivet vindkraftverk gör.11 I figur 4 visas de ingående komponenterna i ett direktdrivet 

vindkraftverk. 

                                                
9 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
10  http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
11 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
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Figur 4: Direktdrivet vindkraftverk.12 

3 Vindkraft ersättare till kärnkraft  
I genomsnitt har Ringhals 1 och 2 ett gemensamt produktionsvärde av 10,13 TWh per år. Den 

årliga produktionen varierar från år till år beroende på olika faktorer. 2009 var ett rekorddåligt 

år på grund av de moderniseringar som skedde på Ringhals.13  

 

År 2017 hade Sveriges vindkraftverk en total installerad effekt på 6691 MW. Om alla dessa 

vindkraftverk producerar på maximal effekt under ett helt år skulle detta innebära en total 

produktion av 58,6 TWh. Enligt vattenfalls statistik hade Sverige en total årsproduktion av 

17,6 TWh under 2017 vilket skulle innebära att vindkraftverken i genomsnitt producerar 30 % 

av installerad effekt.14 Denna procentsats kallas för kapacitetsfaktor och är en kvot mellan 

årets verkliga produktion och med den teoretiskt möjliga.  

 

Med den här informationen är det möjligt att bestämma hur många 2 MW vindkraftverk som 

skulle behöva byggas för att kompensera för den el som produceras av de två reaktorerna i 

Ringhals. I och med att vindkraftverk har en beräknad kapacitetsfaktor på 30 % av installerad 

effekt resulterar detta i att ett 2 MW vindkraftverk i genomsnitt producerar 5256 MWh per år. 

                                                
12 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
13https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/ringhals/produktion-och-driftlage/produktionshistorik/ 
14https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2018/02/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-20180216.pdf 
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Med det genomsnittliga produktionsvärdet från kärnkraften beräknas att de totalt behöver 

byggas 1927 stycken vindkraftverk för att ersätta reaktorerna i Ringhals.  

 

Idag fungerar kärnkraften som baskraft och levererar ett basbehov av el som är lägre än den 

kontinuerliga efterfrågan på marknaden. Eftersom att el inte kan lagras behövs också en 

produktion av el som möter efterfrågan på marknaden. Denna typ av elproduktion utgörs av 

vattenkraft och kallas för reglerkraft. Idag diskuteras det livligt i media om det är möjligt att 

ersätta kärnkraften med vindkraft och bygga ut vattenkraften. För att avgöra om det är möjligt 

att ersätta kärnkraften med vindkraft, utifrån att det inte existerar någon reglerkraft som 

garanterar leveransen av el, krävs det att tillgänglighetsfaktorn tas till hänsyn. 

 

Tillgänglighetsfaktor är ett mått på vindkraftens tillgänglighet under årets mest el-

konsumerande timma. Under vinterhalvåret blåser det som mest i Sverige vilket medför att 

vindkraften producerar som bäst under denna årstid. Under riktigt kalla vinterdagar avtar dock 

tillgängligheten på grund av att det blåser mindre vilket resulterar i att många vindkraftverk 

står stilla. Mellan åren 2000–2015 har endast 11 % av den installerade vindkraftseffekten 

funnits tillgänglig under årets mest el-konsumerande timma.15 Detta innebär att endast 739 

MW fanns tillgängligt år 2017.  

 

Enligt svenska kraftnäts rapport från 2015 beräknades tillgänglighetsfaktorn för kärnkraft att 

vara 84,1 %. För reaktorerna i Ringhals, med en gemensam installerad effekt på 1746 MW, 

innebär detta att 1468 MW finns tillgängligt under årets mest el-konsumerade timma. För 

vindkraften med en tillgänglighetsfaktor på 11 % och en installerad effekt på 2 MW behövs 

totalt 6675 vindkraftverk byggas för att uppnå samma leveranssäkerhet som för kärnkraften. 

Med en hög leveranssäkerhet minskar risken för elavbrott. Denna beräkning utgår ifrån att 

dessa vindkraftverk geografiskt fördelas på samma vis som fördelningen av vindkraftverken 

är idag. Detta görs för att undvika att den befintliga tillgänglighetsfaktorn ändras.  

3.1 Avstånd mellan vindkraftverk 
Enligt vattenfall bör Avståndet mellan turbinerna vara mellan fyra till tio gånger 

rotordiametern beroende på hur mycket det blåser i området.16 För ett genomsnittligt 2 MW 

                                                
15 https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2017/170626-kraftbalansen---rapport.pdf 
 
16 https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/vindkraft/sa-fungerar-vindkraft/ 
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vindkraftverk är rotordiametern cirka 100 m vilket medför att radieavståndet inte bör vara 

kortare än 400 m.17 

 

Med denna information kan det konstateras att den minsta yta som krävs för att bygga 

samtliga 1927 kraftverk är 968 km2. Denna yta motsvarar i storleksordning 72 % av Ölands 

totala landyta. För att bygga 6675 vindkraftverk behövs det 3355km2 som i sig ungefär 

motsvarar Gotlands totala landyta.  

 

Enligt den amerikanska turbulensexperten Charles Meneveau och hans kollega och professor 

Louis Sardella bör dessa avstånd fördubblas för att varje vindkraftverk ska uppnå maximal 

produktion. Detta skulle i så fall resultera i ännu större landområden.18  

 

Idag finns 313 riksintressen för vindbruk i Sverige. Riksintresse är ett område som anses ha 

särskilt goda vindförutsättningar. Dessa platser anses ha en sammanlagd yta på 7886,8 km2 

och utgör cirka 1,5 % av Sveriges yta. Denna yta skulle maximalt kunna bebyggas med cirka 

15 700 vindkraftverk.19 

3 Geografiska perspektiv 
Vid byggnation av vindkraftverk är den geografiska positionen viktig. Vid byggnation av 

vindkraft finns vanligtvis tre aspekter i åtanke nämligen; vindförhållanden, transport av el 

samt avstånd till civilisation. 

3.2 Vindförhållanden och infrastruktur 
Hur mycket det blåser är avgörande för vilket typ av kraftverk som kan byggas samt hur 

mycket energi som kan produceras. Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 

4 – 25 m/s. Vid lägre vindhastigheter än 4 m/s snurrar inte turbinbladen och över 25 m/s 

stannar de av säkerhetsskäl. Vindkraftverk uppnår sin maximala effekt vid vindstyrkor 

omkring 12–14 m/s. I Sverige är den genomsnittliga vindhastigheten mellan 6–8 m/s och 

därav anses det inte lönsamt att bygga kraftverk som klarar vindhastigheter över 25 m/s.20 

Vindkraftverken måste med andra ord placeras på geografiska områden med jämna 

                                                
17 https://www.natverketforvindbruk.se/sv/Fakta/Vindkraftverk-och-delar/Rotor/ 
18 https://www.nyteknik.se/energi/vindkraftverken-star-for-tatt-6420436 
19 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/ 
20 https://www.jamtkraft.se/om-jamtkraft/var-fornybara-produktion/vindkraft/hur-fungerar-vindkraft/ 
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vindförhållanden för att maximal effekt ska uppnås. Generellt anses en plats vara ekonomiskt 

intressant om medelvindhastigheten under året varit 6,5 m/s eller mer.21 

 

 Vid byggnation av vindkraft är det, bortsett från vindförhållanden, också viktigt att tänka på 

infrastruktur och transport av el. Bra transportvägar samt goda möjligheter att sätta upp 

kraftledningar och stationer för nätanslutning är en avgörande faktor vid placering av 

vindkraftverk. Slutligen är avståndet till människor och civilisation en viktig aspekt vid 

planering av byggnation. Enligt miljöministerns förordning får buller och ljud från 

vindkraftverk inte överstiga 40 dB vid tomtgränsen. 22 

3.3 Byggnation av vindkraften idag och i framtiden 
 I Sverige har produktionen av vindkraftverk ökat explosionsartat de senaste 10 åren. Enligt 

tabell 1 har antalet vindkraftverk ökat med en faktor 4 sedan 2006 vilket har resulterat i att 

den totala installerade effekten ökat med en faktor 11. Från att 2006 utgöra 1 % av Sveriges 

totala elproduktion, står vindkraften idag för 10 % av den el som Sverige producerar.23 
 

Tabell 1: Vindkraftens utveckling.24 

 

 

Enligt tabell 2 skedde, till en början, den största utbyggnaden av vindkraftverk i Skåne, västra 

Götaland och på Gotland men har på senare år blivit mer utbredd över hela landet. Tabellen 

visar att byggnationen av vindkraftverk i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ökat 

markant mellan åren 2006–2016. Detta på grund av den teknikutveckling som skett de senaste 

åren vilket har möjliggjort en geografisk spridning av vindkraften, inte minst i Norrland. 

 

                                                
21 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
22 http://www.ox2.com/wp-content/uploads/2015/11/OX2_Fakta_vindkraft_FS.pdf 
23 http://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/ 
24 www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/geografisk-statistik/ 
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Tabell 2: Geografisk byggnation av vindkraft 

 
Enligt tabell 3 visas att den största utbyggnationen av vindkraft år 2016 var i Gävleborgs län, 

Västerbottens län och Skånelän samt att Sveriges totala installerade effekt är 

överrepresenterad i Norrland och Götaland.25 

 
Tabell 3: Länsranking.26 

 
 

Större delen av Norrland är täckt av skog vilket medför att terrängen är vindskyddad och höga 

vindkraftverk måste byggas över trädtopparna för att få ett laminärt vindflöde. En byggnation 

av vindkraftsparker, motsvarande 1927 vindkraftverk, inom den skyddande terrängen i 

Norrland skulle medföra stora förluster av skog. Detta på grund av de 20 × 20 m stora 

vindkrafts-fundamenten och byggnation av eventuella transportvägar. För att möjliggöra en 

                                                
25 www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/geografisk-statistik/ 
26 www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/marknadsstatistik/ny-sida/geografisk-statistik/ 
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resning av ett vindkraftverk krävs det att skog inom en radie av 60 meter avvecklas. För en 

byggnation av 1927 vindkraftverk innebär detta att 22 𝑘𝑚% skog kommer att avverkas.27 

 

I figur 5 visas medelvindhastighet och potentiell vindenergi i Sverige. Från denna bild kan 

slutsatsen dras att det blåser mest i de västra fjälltrakterna och på den svenska väst och 

sydkusten.28 För att bygga de 1927 vindkraftverken som ska ersätta Ringhals 1 och 2 årliga 

elproduktion är det, som ovan beskrivet, viktigt att tänka på tre aspekter: vindförhållanden, 

transport av el samt avstånd till civilisation. Vindkraftverken är till största del placerade längs 

kustnära områden i Skåne och västra Götaland men på senare år till största del tillkommit i 

norra Sverige. I de västra fjälltrakterna är det både glesbefolkat och blåser mycket vilket gör 

att denna plats kan tänkas ha optimala förhållanden för en eventuell byggnation av vindkraft. 

Transportsträckorna för el blir dock längre allt mer norrut vi kommer. Trots detta är den norra 

delen av Sverige den sannolika platsen för framtidens vindkraftverk varefter 

vindkrafttekniken och kunskapen om dessa områden utvecklas.29 

 

 

Figur 5: Vindförhållanden i Sverige.30 

                                                
27 http://www.jamtvind.se/uploads/2/4/2/3/24235497/105475-966950.samradsunderlag.pdf 
28 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vindarna-i-sverige 
29https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/vagvalel-sveriges-framtida-elproduktion.pdf 
30 http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vindarna-i-sverige 
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4 Kostnader vind-och kärnkraftverk 

4.1 Vindkraftverkets Kostnader  
Sedan 2006 har byggnationen av vindkraftverk ökat markant, inte bara i Sverige, utan i hela 

världen. Orsaken till denna plötsliga expansion beror dels på att tekniken utvecklats men 

främst att produktionskostnaderna för vindkraft har minskat vilket har gjort denna energiform 

konkurrenskraftig på marknaden. På grund av teknikens utveckling har idag vindkraftverken 

högre torn, större rotordiameter och mer installerad effekt än någonsin. Tack vare 

vindkraftverkens höjd minskar risken för turbulenta vindar vilket möjliggör en byggnation av 

ett större nav och tillhörande rotor. En större rotor kan ta upp mer vind vilket gör att högre 

effekt kan produceras i generatorn. De parametrar som till största grad avgör 

produktionskostnaderna för vindkraft är; investeringskostnaderna, vindresurser, turbinens 

tekniska egenskaper, avkastningskraven på investeringen samt drift och underhåll.31   

4.1.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnaderna innefattar kostnader för turbin, nätverksanslutningar, bygg och 

anläggningskostnader samt övriga kostnader. För landbaserade vindkraftverk utgör 

turbinkostnaden i genomsnitt cirka 65 % av den totala investeringskostnaden. Därför är detta 

ett intressant område för optimering och för att i framtiden sänka den totala 

produktionskostnaden. Nätverksanslutningar utgör mellan 9–14 % av den totala 

investeringskostnaden, byggnation och anläggning av vindkraftverket 4–10%, samt övriga 

investeringskostnader mellan 4–10 %.  Den totala investeringskostnaden varierar beroende på 

ovanstående faktorer men har beräknats att generellt kosta mellan 11–30 miljoner kr. 

Nedanstående tabell är en skattad kostnadsberäkning från energimyndigheten.32 
Tabell 4: Investeringskostnad vindkraftverk 

Turbinkostnad 9,3 Mkr/ MW 

Infrastrukturkostnad  3 Mkr/ MW 

Övriga kostnader 0,5 Mkr/ MW 

                                                
31https://www.energimyndigheten.se/contentassets/9f658fbcc1d24014bbe6fbeb70f80cba/er-2016_17-produktionskostnader-for-vindkraft-i-
sverige.pdf 
 
32 https://www.energimyndigheten.se/contentassets/9f658fbcc1d24014bbe6fbeb70f80cba/er-2016_17-produktionskostnader-for-vindkraft-i-
sverige.pdf 
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Total investeringskostnad 12,8 Mkr / MW 

 

4.1.2 Drift och underhåll 

Drift och underhållskostnader beräknas att utgöra 25–30 % av de totala 

produktionskostnaderna för vindkraft. Med drift och underhåll menas, underhåll av maskineri 

och byte av utslitna komponenter. Enligt energimyndigheten antas drift och 

underhållskostnader vara 0,148 kr/ kWh.33 

4.1.3 Vindresurser och tekniska egenskaper 

Vindresurser och tekniska egenskaper är ett mått på hur mycket ett vindkraftverk kan 

producera och är därav avgörande för produktionskostnaden i kr/ kWh.  Idag beräknas den 

totala produktionskostnaden för vindenergi, på den nordiska elmarknaden, ligga på 0,4 kr/ 

kWh.34 

4.1.4 Kostnad för byggnation av 1927 vindkraftverk 

Enligt energimyndighetens kostnadsberäkning skulle produktionskostnaden för 1927 

vindkraftverk bli 49,3 miljarder kr. Dessa 2 MW verk med en kapacitetsfaktor på 30 % bör 

varje år producera 5 256 000 kWh. Med en drift-/underhållningskostnad på 0,148 kr/ kWh 

innebär detta att samtliga verk kostar 1,5 miljarder kr/år. Med en kalkylränta på 6 % och en 

teknisk livslängd på 20 år beräknas att den totala kostnaden för drift och underhåll är 17,2 

miljarder kr.  Detta medför att den totala kostnaden för 1927 vindkraftverk, med en livstid på 

20 år, är cirka 66,5 miljarder kr. Detta innebär att kostnaden för vindkraft är ca 328 kr/ MWh. 

4.2 Kärnkraftverks Kostnader 
För kärnkraftverk förekommer kostnader för att upprätthålla reaktorerna, hålla hög säkerhet 

samt att avveckla kärnkraftverk anses vara en stor kostnad. Utöver detta förekommer kostnad 

av brytning av uran, transporter och löner för arbetare. Bara på Ringhals arbetar det 1500 

personer, 400–500 årsarbeten av entreprenörer samt konsulter från diverse företag.35 

                                                
33 https://www.energimyndigheten.se/contentassets/9f658fbcc1d24014bbe6fbeb70f80cba/er-2016_17-produktionskostnader-for-vindkraft-i-
sverige.pdf 
34 https://www.energimyndigheten.se/contentassets/9f658fbcc1d24014bbe6fbeb70f80cba/er-2016_17-produktionskostnader-for-vindkraft-i-
sverige.pdf 
 
35 http://www.ksu.se/sakerhet/om-karnkraft/ 
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Uppstart av en reaktor beräknas kosta 47 miljarder kr36 och rivning av reaktor i förtid 29 

miljarder kr där kostnader går till “Hundratusentals ton stål och betong som måste monteras 

ned och tas om hand på olika sätt. Tungt vatten, neutronbestrålning, radiologiska 

karteringar, friklassning, avfallsmanagement, dekontamination, sönderdelning av 

interndelar”.37Den totala summan uppskattas till 76 miljarder kr. Detta resulterar i att 

kostnaden för kärnkraft är 167 kr/ MWh. 

  

                                                
36 http://www.analys.se/publikationer/rapporter/kostnaden-for-nya-reaktorer/ 
37  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/227856?programid=412 
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5 LCA 
I denna rapport finns en livscykelanalys, LCA, angående vindkraftens totala utsläpp av 

koldioxid. Denna LCA är gjord med hjälp av KTH:s datorprogram CES-EduPack 2017. Det 

finns även tillgång till en motsvarande livscykelanalys av kärnkraft, men denna är gjord av 

Vattenfall som hänvisas i bilaga 1.  En jämförelse mellan vindkraftens och kärnreaktorernas 

totala miljöpåverkan har därefter gjorts. 

5.1 Syfte och användning av LCA 

LCA:s syfte är att redovisa miljöpåverkan och miljökonsekvenserna som uppstår under en 

produkts livscykel. Denna livscykel utgörs av allt från, utvinning av material, 

tillverkningsprocess, transport, avfallshantering och andra mellanled som spelar in i 

miljöpåverkan. Livscykel visas nedan i figur 6.  

 

Det som också behandlas i en LCA är de resursflöden som finns, det vill säga man undersöker 

vem/vilka som kan utföra alternativt ansvarar för diverse uppgifter. Detta undersöks för att få 

en förståelse för vilka möjligheter det finns för att minska miljöpåverkan.38 LCA är till för att 

kunna granska och få en bild av var i produktionskedjan som miljön påverkas som mest för en 

specifik produkt, exempelvis vindkraftverk, kärnkraftverk, bilar och datorer.39 

 
Figur 6: Vaggan till graven.40 

En LCA används bland annat till företagsbeslut, forskningsändamål, produkt och 

processdesign och undervisningsändamål men används även inom flera områden. LCA brukar 

delas in i fyra delar: formulering av mål och omfattning av studien, inventering av flöden och 

netto systemflöden, kvantifiering av dess miljöpåverkan samt tolkning av resultat.41  

                                                
38 https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ 
39http://www.greppa.nu/download/18.6f9b86741329df6fab4800010558/1370097554450/Vad+%C3%A4r+en+livcykelanalys,+faktablad+20
11.pdf 
40 https://thelcacentre.com/en/what-is-lca/ 
41 https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ 
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5.2 LCA Vindkraftverk 
KTH:s livscykelanalys-program CES-EduPack 2017 tar hänsyn till både utvinning av 

råmaterial, transporter och deponi.  Med dessa tre aspekter undersöks ett vindkraftverks olika 

komponenter det vill säga: fundament, rotor, maskinhus samt de två sällsynta 

jordartsmetallerna, neodymium och dysprosium. Ämnet Bisfenol-A fanns inte tillgängligt i 

programmet CES-EduPack 2017 och togs därför inte med i denna beräkning av CO2-utsläpp.  

En analys kring Bisfenol-A har gjorts i stycke 6.1 för att istället ta hänsyn till det farliga 

ämnet.  

5.2.1 LCA KTH CES-Edupack 2017 

Denna analys har inte tagit hänsyn till tillverkning, drift och underhåll eftersom detta inte varit 

möjligt att undersöka på grund av sekretessbelagt material på Vestas. I Figur 7 visas ett 

stapeldiagram av mängden koldioxidutsläpp per producerad vindkraftskomponent. 

 

 
 

Figur 7: CO2 -utsläpp för LCA vindkraft 

 

I figuren kan det utläsas att tornet och fundamentet utgör 70 % av det totala utsläppet av 

koldioxid samtidigt som jordartsmetallerna, neodymium och dysprosium, utgör en försumbar 

del. 

 

Analysen som gjordes visar att materialen stål, betong och armeringsjärn, som till stor del 

utgör vindkraftverkets fundament och torn, är de material som till största del påverkar 
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utsläppet av koldioxid. Den totala mängden koldioxid som produceras vid produktion av ett 

vindkraftverk är enligt denna analys 500 ton.  

5.2.2 LCA Vattenfall Vindkraft 

Vattenfalls LCA behandlar ett växeldrivet vindkraftverk och tar hänsyn till, utvinning av 

råmaterial, transport, byggande av vindkraftverk, drift, rivning samt reinvesteringar som 

huvudsakligen avser växellåda och generator.  

 

I figur 8 visas utsläppet av koldioxid per producerad kWh. För vindkraft släpps i genomsnitt 

15 g koldioxid ut för varje producerad kilowattimma det vill säga 15g /kWh. 

 

 
Figur 8: Utsläpp av CO2 per producerad KWh.42  

 

I och med att ett 2 MW vindkraftverk har en kapacitetsfaktor på 30 % produceras varje år 

cirka 5 256 000 kWh. Detta medför att ett vindkraftverk i genomsnitt har ett årligt utsläpp på 

78,8 ton CO2. Därmed är det totala utsläppet för ett vindkraftverk, med en teknisk livslängd 

på 20 år, ungefär 1600 ton. Enligt Vattenfalls analys står tillverkningen av stål och betong för 

mer än hälften av detta utsläppet av koldioxid.43 

                                                
42 https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf 
43 https://corporate.vattenfall.com/globalassets/corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf 
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5.2.3 LCA Vattenfall Kärnkraft  

Enligt figur 8 släpps det ut 5g koldioxid för varje producerad kWh. Reaktorerna i Ringhals 

producerar i genomsnitt 10,13 TWh per år. Detta medför ett årligt utsläpp på 50 650 ton 

koldioxid. Detta baserar på utsläpp under byggnation och rivning och för normal drift kan 

denna siffran minskas. Därmed är det totala utsläppet för kärnreaktorerna i Ringhals, med en 

teknisk livslängd på 45 år, 2,3 miljoner ton CO2.44 

 

5.2.3 Utsläpp av koldioxid vid produktion av 1927 vindkraftverk 

• Vid beräkning av CO2 utsläpp via KTH:s program CES-Edupack 2017 beräknas varje 

vindkraftverk producera 500 ton CO2 under sin tekniska livstid på 20 år. För de 1927 

vindkraftverken som behövs byggas för att ersätta reaktorerna i Ringhals blir det totala 

utsläppet 0,96 miljoner ton.  

• Enligt Vattenfalls vindkraftsanalys släpps det ut cirka 1600 ton koldioxid, per 

producerat vindkraftverk, varje år. För 1927 vindkraftverk, med en teknisk livslängd 

på 20 år, medför detta ett totalt koldioxidutsläpp på 3,1 miljoner ton.  

• Enligt Vattenfalls kärnkraftverksanalys släpper de två reaktorerna i Ringhals, under 

sin 45 åriga livstid, ut 2,3 miljoner ton CO2. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 https://www.nyteknik.se/energi/da-stangs-de-svenska-reaktorerna-6820105 



-19- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6 Miljöfarliga ämnen vindkraftverk 
I vindkraftverk används två jordartsmetaller, neodymium och dysprosium. Dessa ämnen 

utvinns främst i den kinesiska orten Baotou. Kina står för 95 % av världsproduktionen av 

jordartsmetaller där 50 % av dessa utvinns från gruvorna i Baotou.45 

Nedan visas hur livscykeln för jordartsmetaller ser ut.  

 

 
Figur 9: Livscykeln för jordartsmetaller.46 

                                                
45 https://www.nyteknik.se/opinion/vindkraften-har-ocksa-sin-uranbrytning-6418003 
46 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727758/FULLTEXT01.pdf 
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6.1 Bisfenol-A 

Bisfenol-A (BPA) används för att tillverka polykarbonat- och epoxiplaster. BPA används 

främst inom tillverkning av DVD, CD-skivor samt i kvitton, men i denna rapports fall, 

vindkraftverkens turbinblad.47 Det finns risker att ämnet bisfenol A, genom urlakning och 

avdunstning, avlägsnas till naturen. Detta ämne ska i liten dos inte vara farligt för människan. 

Vid byggnation av större vindkraftsparker finns det dock risk att detta ämne lokalt påverkar 

jordar och vattendrag. Detta ämne kan till exempel tas upp av grödor vilket kan leda till ett 

större intag av ämnet för närboende bönder. Ämnet påverkar i största utsträckning människans 

hormoner vilket i sig kan påverka fortplantningen.48 

6.2 Dysprosium 
Dysprosium (Dy) är en sällsynt jordartsmetall som finns i vindkraftverken. Dysprosium är ett 

tillsatsämne som gör att permanentmagneter av neodymium blir mindre känsliga. Med tillsatt 

dysprosium klarar vindkraftverkens permanentmagneter uppnå 200°C, istället för 80°C, som 

de klarar av utan dysprosium.49 

 

Detta är en kraftig ökning av tålig temperatur och är en anledning till att just denna 

jordartsmetall är eftertraktad på den globala marknaden.   

6.3 Neodymium 
Neodymium (Nd) är liksom dysprosium en sällsynt jordartsmetall som finns i dagens 

vindkraftverk. Globalt sett finns neodymium i 14 % av alla vindkraftverk som är i bruk, men 

denna relativt låga procent växer snabbt.50 

 

Denna jordartsmetall används till den starkaste magneten inom industrin och därför väldigt 

attraktiv inom marknaden. Neodymium används vid tillverkning av 

permanentmagnetsgeneratorer, mobiler, hårddiskar och elektriska bilar.51 

 

                                                
47 https://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/bisfenol-a 
48 https://www.kemi.se/vagledning-for/konsumenter/kemiska-amnen/bisfenol-a 
49 https://www.energy.gov/sites/prod/files/DOE_CMS2011_FINAL_Full.pdf 
50 http://www.klimatupplysningen.se/2012/01/21/neodym-finns-aven-i-svenska-vindkraftverk/ 
51 https://phys.org/news/2014-10-synthesis-rare-earth-permanent-magnetic.html 
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Även om denna jordartsmetall förser många bra saker i denna tekniska utveckling 

förekommer nackdelar med neodymium på miljön. I LCA-rapporten som gjorts visas dess 

negativa miljöpåverkan på koldioxidutsläppen.  

6.4 Vikt och pris för neodymium & dysprosium 
Ett direktdrivet vindkraftverk behöver cirka 250 kg neodymium per MW. Detta medför att ett 

2 MW kraftverk behöver 500 kg neodymium.52 Priset år 2018 är 107 700 $/ ton vilket medför 

att priset för ett 2 MW kraftverk omvandlat i svenska kr blir 476 600 kr, se tabell 5. För 

byggnation av 1927 vindkraftverk resulterar ovanstående i en totalvikt på 963 500 kg och en 

kostnad på 918,4 miljoner kr.  

 
Figur 10:Kostnad för neodymium, dollar/ kg. 54 

 

                                                
52 https://ing.dk/artikel/permanente-magneter-volder-vestas-problemer-i-produktionen-123609 
54 https://www.statista.com/statistics/450152/global-reo-neodymium-oxide-price-forecast/ 



-22- 
 
 
 

Behovet av dysprosium i magneterna är däremot inte mycket, enbart 45 kg per MW, alltså 90 

kg för ett vindkraftverk på 2 MW. Detta resulterar in en kostnad på 362 032 kr, se tabell 6. 

Detta ger en totalvikt på 173 430 kg och totalkostnad på 697 miljoner kr.  

Därmed blir den totala kostnaden för jordartsmetallerna 1,6 miljarder kr.  

 
Figur 11:Kostnad för dysprosium, dollar/kg. 56 

 

Produktionen av dysprosium och neodymium visas i tabell 7 där den visar hur mycket som 

utvinns varje år i världen.  Årsproduktionen av neodymium och dysprosium år 2010 var 

20 000 ton respektive 1 600 ton.  

För att tillverka 1927 vindkraftverk krävs det 4,8% av totala utvinningen av neodymium samt 

10,8% av den totala utvinningen av dysprosium för att det ska vara möjligt att tillverka 

permanentmagneterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 https://www.statista.com/statistics/450164/global-reo-dysprosium-oxide-price-forecast/ 
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Figur 12: Visar årliga produktionen av jordartsmetaller.57 

 

6.5 Hälso- och miljöpåverkan från jordartsmetaller i Kina 
Utvinning av jordartsmetaller och information angående hur farligt det är samt hur det 

påverkar oss människor och miljö är än idag oklart. Det har förekommit tester på labbråttor 

där de har gett en dos neodymium men resulterade inte i några skadliga effekter. Det 

påverkade varken kroppsvikt, blodvärden eller vävnader vid testet.  

 

Tre aspekter som påverkas vid neodymium-utvinning är: gruvbrytningen, bearbetningen samt 

återvinningen. När gruvbrytningen sker är det ämnen som kan vara farliga för miljö eller 

människor. Det används lösningsämnen som leder till en surare miljö samt skadligt för 

människan. Ämnen som fluor, fluorvätesyra och kadmium är ämnen som kan påverka 

benskörhet.  

 

Arbetarna vid Baotou bryter dagligen neodymium. Befolkningen i provinsen Baotou påverkas 

av flygaska, flygstoft eller bergavfall som är farligt för människans lungor och luftvägar vilket 

kan leda till lungödem och kronisk bronkit.58  

 

Det är stora avfallsdammar och befolkningen i Baotou säger att folket lever till endast 50-år. 

Vilket är väldigt kort jämfört med andra delar av Kina där de inte utvinner jordartsmetaller. 

                                                
57 https://www.statista.com/statistics215220/current-and-projected-future-rare-earth-oxide-production/ 
58 https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727758/FULLTEXT01.pdf 
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Dessutom har grödorna påverkats och det har blivit svårt att odla överhuvudtaget, förutom 

majs.59  

 

Vid brytning av neodymium och dysprosium förekommer även andra metaller, varav en del är 

radioaktiva tungmetaller vilket också är icke-miljövänliga, till exempel Torium och Uran.60  

 
Brytningen av jordartsmetaller har påverkat Baotou på både positiva men även negativa sätt. Brytningen av dessa metaller 
har lett till att fler jobb har skapats men i en ohälsosam miljö. Denna brytning bidrar till extrema miljöföroreningar inte 
minst i den närliggande sjön. Det giftiga avfallet bestående av syror, tungmetaller, radioaktivt material och 
cancerframkallande ämnen pumpas kontinuerligt ut i sjön från det närliggande raffinaderiet. 61 I tabell 8 visas det hur farligt 
1 kg neodymium är inom andra aspekter som inte skrivs i rapporten.  

 

 
Figur 13: Visar miljöpåverkan av 1 kg neodymium med tre produktionsvägar i Kina och gruvorna i Baotou. Grön färg är för 
Baotou.62 

 
 

  

                                                
59 https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-skadar-brytning-av-jordartsmetaller-kinas-miljo/ 
60 https://www.nyteknik.se/opinion/vindkraften-har-ocksa-sin-uranbrytning-6418003 
61 http://www.news.com.au/travel/world-travel/asia/baotou-is-the-worlds-biggest-supplier-of-rare-earth-minerals-and-its-hell-on-earth/news-
story/371376b9893492cfc77d23744ca12bc5 
62 https://pubs.acs.org/appl/literatum/publisher/achs/journals/content/ascecg/0/ascecg.ahead-of-
print/acssuschemeng.7b04165/20180411/images/large/sc-2017-04165w_0005.jpeg 
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7 Miljöfarliga ämnen kärnkraft 

7.1 Uran 
Uran är det metalliska grundämne som används inom kärnkraftverk. Uran är svagt radioaktivt 

och är det vanligaste radioaktiva ämnet på vår jordskorpa. I kärnkraftverk används uran för att 

uppnå mycket energi, detta uppstår när det klyvs av fria neutroner.  

 

Uran bryts främst i underjordsgruvor men det finns även två andra metoder, dagbrott och 

urlakning under jorden. Detta sker främst i Ryssland, Kanada eller i Australien.63 

Vid brytning av uran i gruvorna förekommer idag mycket bättre skydd än vad som tidigare 

har förekommit. Idag kontrolleras varenda gruva att radon-intaget är på samma nivå som en 

svensk bostad. De anställda har dessutom en doseringsmätare för avläsning av strålning inuti 

gruvorna. De anställda har dessutom fått direktiv om vad den maximalt tillåtna dosen är för 

alla ämnen. Vid extrema fall installeras även strålskärmar, vilket gör att de anställda kan 

jobba i svårare miljöer samt högre strålning.64 

 

Efter användning av bränsle kapslas ämnet in i ett kopparmaterial där de sedan mellanlagras i 

40 år och slutligen placeras i förvar, det vill säga en öppen bränslecykel.65 Det finns dessutom 

en sluten bränslecykel där uranet upparbetas och återanvänds som ERU-bränsle eller i SIU-

bränsle. Men upparbetningen sker inte i Sverige utan enbart utomlands.66 

 

 

 

  

                                                
63 http://www.okg.se/sv/Karnkraft/Uran/ 
64 http://www.okg.se/sv/Karnkraft/Uran/Arbetsmiljon-i-gruvorna/ 
65 https://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/karnkraft/miljopaverkan/ 
66 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/karnkraft/sa-fungerar-ett-karnkraftverk/karnbransle/ 
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8 Litteraturstudie 
Efter definiering av problemområde delas arbetet upp i frågor och områden som skall 

besvaras och undersökas. För att besvara frågorna som behövs för att utföra detta arbete 

gjordes en litteraturstudie.  

 

Databasen som användes var Google, Diva-Portal och Kungliga Tekniska Högskolans 

bibliotek för att hämta information och material. Detta i form av artiklar och äldre versioner 

av rapporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14: Grafisk modell över projektmodell 
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9 Systemavgränsningar 
 
Vindkraftens miljöpåverkan, livscykelanalys och dess förmåga att ersätta kärnkraft är 

tillsammans ett brett område som behöver avgränsas för att kunna avklaras inom den givna 

tidsramen.  

Livscykelanalysen innefattar den koldioxidpåverkan ett vindkraftverk har med avseende på 

utvinning, transport, deponering av material. Denna avgränsning är gjord på grund av att 

mycket av den information som finns gällande vindkraftverkens komponenter tyvärr är 

sekretessbelagt på Vestas.   

 

Denna rapport utgår ifrån att vindkraftverken som byggs är landbaserade direktdrivna 2 MW 

kraftverk med permanentmagnetgeneratorer. Direktdrivna vindkraftverk saknar växellåda och 

behöver på grund av sitt låga varvtal starka magneter i generatorerna för att producera el. I 

denna typ av generator finns en stor andel neodymium och dysprosium som med stora 

konsekvenser utvinns i kina och fraktas till Sverige.   

 

I och med att denna rapport avgränsas till att behandla direktdrivna vindkraftverk undersöks 

ifall denna typ av kraftverk är ett möjligt alternativ för en hållbar framtid.  
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10 Känslighetsanalys 
 
Denna rapport har gjorts med hjälp av litteraturstudie och intervjuer. Värdena som tagits är 

från de mest pålitliga källorna angående vindkraft och kärnkraft. Uträkningar har gjorts 

väldigt förenklat och inte tagit hänsyn till alla aspekter som kan påverka energi, kostnad och 

CO2-utsläpp.  

Systemavgränsingar har dessutom gjorts för att simplifiera uppgiften och göra den möjlig att 

utföra.  

 

Tekniska livslängden för vindkraft har betraktats som 20år vid beräkningar och kärnkraft 45 

år. Kärnkraftverkens beräkningar har inte tagit hänsyn till renovering och upprätthållande 

eller om komponenterna håller.  

Priset för kärnkraft och vindkraft varierar beroende källa och information.  

 

För vindkraft har uppbyggnadskostnad, driftkostnad samt avvecklingskostnad definierats och 

betraktats. Kärnkraft har behandlat samma som vindkraft utom drift. 

Det är olik information från källor och dessa tre värden för respektive energikälla kan ge ett 

falskt resultat.  

 

Elpriset som getts påverkas alltid, det är en osäker elmarknad och priset varierar från dag till 

dag.  
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11 Resultat och diskussion 
 
Vindkraftverk anses av en stor population som den perfekta lösningen till miljövänligare jord 

men efter analys och beräkningar kan det diskuteras angående hur miljövänligt det egentligen 

är. Den mängd vindkraftverk som behövs för att ersätta kärnkraft är stor och dessutom är den 

mängd CO2 som släpps ut är mer än vad man tror. 

 

I avsnittet ”vindkraft ersättare till kärnkraft” har beräkningarna som gjorts utgått ifrån 

optimala förhållanden. Med optimala förhållanden menas att siffervärden som har använts det 

vill säga kapacitetsfaktorn, tillgänglighetsfaktorn och avståndsbedömningen alla utgår ifrån 

ett ”perfekt produktionsår”.  

 

Kapacitetsfaktorn beräknades genom att ta kvoten av årsproduktionen och den teoretiskt 

möjliga produktionen. I och med detta fick vi att kapacitetsfaktorn blev något högre än det 

genomsnittliga värdet för vad som anses vara ett ”normalår”.  

 

Tillgänglighetsfaktorn hittades på svenska kraftnäts rapport från 2015 där 

tillgänglighetsfaktorn är medianvärdet för vindkraftens producerade effekt under de fem 

senaste vintersäsongerna 2011–2015. Denna tillgänglighetsfaktor på 11 % är alltså ett 

medianvärde av tillgängligheten av installerad effekt under årets mest el-konsumerande 

timme. Denna siffra har sedan används vid beräkning av hur många vindkraftverks som 

behövs byggas för att ersätta reaktorerna i Ringhals.  

 

Vid beräkning av avståndet mellan vindkraftverken har det minsta möjliga avståndet på 400 

meter använts. I rapporten kom vi fram till att cirka 6700 vindkraftverk behöver byggas om 

man bortser ifrån att det finns tillgänglig baskraft. Om alla dessa kraftverk byggs skulle 

ungefär halva den totala ytan för geografiska riksintressen behöva användas.  

 

Vid beräkning av drift och underhåll har drift och underhållskostnaden, per producerad kWh, 

hämtats från energimyndigheten. I energimyndighetens rapport undersöks olika kalkylräntor 

med olika värden för drift och underhållskostnader. Vår rapport har dock endast tagit hänsyn 
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till en kalkylränta och en konstant driftkostnad. Både kalkylräntan och 

produktionskostnaderna kan över tid förändras vilket skulle innebära att vi får andra 

kostnadsresultat.  

 

I och med att kostnadsundersökningen i denna rapport har haft fokus på vindkraftens 

kostnader har beräkningarna för kärnkraft uteslutits och endast hämtats från källor. Denna 

rapport har inte tagit hänsyn till kraftslagens alla kostnader vilket medför att en jämförelse 

mellan dessa energislag är svår att utföra. En jämförelse mellan de två energikällornas 

kostnader anser vi därför vara orimlig utifrån de få kostnadsparametrar som använts.  

 

I vattenfalls rapport tar de, till skillnad från denna rapports undersökning, hänsyn till 

byggande av vindkraftverk, drift, rivning och reinvesteringar. 

Livscykelanalysen utfört i programmet CES-Edupack 2017 har begränsats till att endast 

betrakta utvinning av råmaterial, transporter och deponi och tar därmed hänsyn till färre 

komponenter än vad vattenfalls rapport gör. I och med att informationen gällande 

komponenters vikt och materialsammansättning inte lämnades ut, på grund av sekretess, 

kunde en fullständig LCA av maskinhuset inte genomföras. Liksom i vår rapport behandlar 

Vattenfalls LCA ett 2 MW landbaserat vindkraftverk. Vattenfall undersöker dock ett 

växeldrivet vindkraftverk till skillnad från denna rapport. Vid jämförelse av totalt 

koldioxidutsläpp per producerad enhet skiljer det sig en faktor tre mellan analyserna.  

 

Vid tillverkning av vindkraftverk påverkas vi i Sverige inte lika mycket som befolkningen i 

Baotou, där de farliga ämnena utvinns. Användning av jordartsmetallerna neodymium och 

dysprosium anses inte vara ett alternativ för en hållbar framtid eftersom de har en omfattande 

påverkan på miljön vid utvinningen.67 Denna brytningsprocess är farlig för de människor som 

bor och arbetar i området.  

 

 

 

 

 

                                                
67	http://www.bbc.com/future/story/20150402-the-worst-place-on-earth	
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12 Slutsats 
 

• I och med parametrar för ”optimala förhållanden” har använts kan vi dra slutsatsen att 

andra siffervärden skulle resultera i att betydligt fler vindkraftverk skulle behöva 

byggas.  

• En mer noggrann kostnadsberäkning bör göras genom att använda sig av olika 

kalkylvärden för att få ett rimligt spann på eventuella kostnader. 

• En jämförelse av kostnad mellan de olika kraftslagen är orimlig utifrån de få 

kostnadsparametrar som använts. 

• Vid jämförelse av totalt koldioxidutsläpp per producerad enhet skiljer det sig en faktor 

tre mellan analyserna. Det är svårt att avgöra om denna faktor är rimlig eftersom 

många komponenter i denna rapports LCA har uteslutits.  

• Utifrån analyserna hämtade från vattenfall har vindkraften minst CO2 påverkan på 

miljön.  

• Endast vindkraft kommer inte kunna ersätta kärnkraft på grund av den låga 

tillgänglighetsfaktorn. En blandning av förnyelsebara energikällor och en 

utbyggnation av vindkraft skulle förmodligen kunna vara ett alternativ. För att ersätta 

två reaktorer i Ringhals, vid uteslutande att det existerar någon form av reglerkraft, 

behövs cirka 6 700 kraftverk. För att ersätta hela Sveriges kärnkraft behövs betydligt 

fler. För en hållbar produktion av el behövs förmodligen en väl avvägd blandning av 

reglerkraft och intermittent kraft.  

• Brytningen av jordartsmetaller ger ett negativt resultat på miljö och hälsa. Därför kan 

slutsatsen dras att permanentmagnet-generatorer med neodymium och dysprosium inte 

är en lösning för en hållbar framtid.  
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13 Förbättringsområden och Framtida arbeten 
 
Rapporten borde ha avgränsats till att endast göra en LCA eller en LCC 

(livscykelkostnadsanalys) för att inom den givna tidsramen mer effektivt kunnat fördjupa sig 

inom något av dessa områden.  

 

För att göra LCA: n mer trovärdig borde hanteringen av programmet CES-EduPack 2017 

användas mer varsamt vid val av till exempel material. Kunskapen om programmet CES-

EduPack 2017 har enbart testats inom två kurser sedan tidigare.  Om information gällande 

materialtyper hade givits ut av Vestas hade en noggrannare LCA kunnat göras. 
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