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InnehInnehåållll

Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder

Olika syn på miljövärdering av el

Hur omvärlden betraktar Geoenergin



Grunder fGrunder föör ekonomisk analys (1)r ekonomisk analys (1)
Oljepriset styr priset på alla bränslen och elkraft

Skatter skapar styrda och allt högre nettopriser 

Handeln med koldioxidutsläpp höjer värdet på förnybar energi
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Grunder fGrunder föör ekonomisk analys (2)r ekonomisk analys (2)
Politiska och finansiella kriser påverkar oljepriset

Produktionstaket ligger nära 

Internationell miljöpolitik stödjer omställning till RES 



FFööljande slutsatser kan drasljande slutsatser kan dras

Energipriserna kommer att, liksom tidigare, variera i tiden allt
efter påverkande händelser i omvärlden

Generellt stiger dock energipriserna i framtiden vad avser 
fossila bränslen och el, men sannolikt också biomassa 

Geoenergin, i kraft av förnybar, lokal och gratis, ökar därmed i 
konkurrenskraft

Detsamma gäller säkerligen alla former av solenergi vilket 
också inkluderar vattenkraft, vindkraft och liknande

Detta är också bakgrunden till EU:s direktiv om (RE 2009/28) 
där Geoenergi är en av RE–källorna och jämställs med sol och 
biomassa



Vad kVad käännetecknar en bergvnnetecknar en bergväärmebrunn rmebrunn 
eller ett steller ett stöörre borrhrre borrhåålslagerlslager

Hög investering, 250-400 kr/m

Lång livslängd, > 40 år

Därför lång avskrivningstid

Inga rörliga delar 

Därför låg underhållskostnad

Rätt dimensionerad – bibehållen funktion

Foton från IKEA Karlstad



Mot bakgrund av detta, vad Mot bakgrund av detta, vad äär det verkliga  r det verkliga  
ekonomiska vekonomiska väärdet av en energibrunn ?rdet av en energibrunn ?

Medeleffekten för en brunn i urberg, 5 kW

Drifttid ca 3 000 tim/år ger 15 000 kWh/år

Utvunnen värme efter 40 år, 600 000 kWh 

Motsvarar förbränning av ca 75 000 m3

Intjäning under sin livslängd > 1 miljon kr oavsett 
den ersätter fossila bränslen eller elvärme

Mot detta skall ställas en traditionell rak 
återbetalningstid som ligger mellan 5-8 år



Exempel pExempel påå verklig ekonomisk vverklig ekonomisk väärderingrdering

Lunds nya förvaltningsbyggnad ”Kristallen”



Alternativa lAlternativa löösningar fsningar föör vr väärme och kylarme och kyla

1. Fjärrvärme/konventionell kylmaskin 

2. Fjärrvärme/sorptionskyla (FV-driven)

3. Borrhålslager med värmepumpar (Geoenergi)

Direktiv, helst Guldnivå (< 27 kWh/m2 och år)



FFööreslaget reslaget geoenergisystemgeoenergisystem

50-60 borrhål
150 m djupa



JJäämfmföörande ekonomisk analys med rak rande ekonomisk analys med rak 
ååterbetalningstidterbetalningstid

Geoenergi (jämfört med FV och konv. Kyla) 
Merinvestering, 5 300 KKR
Minskad driftkostnad år 1, 260 KKR
Rak återbetalnimngstid, 20 år
FV och sorptionskyla
Merinvestering, 200 000 KKR
Minskad driftkostnad år 1, 35 KKR
Rak återbetalningstid, 6 år

Då borde väl loppet vara kört för Geoenergin denna gång.. Eller ?



JJäämfmföörande miljrande miljöö-- och ekonomisk analys och ekonomisk analys 
med med LCCLCC--metodenmetoden

Geoenergi  
Specifik energianvändning, 25 kWh/m2 (guldnivå)
Kostnad LCC 40 år, 5 335 KKR
FV och sorptionskyla
Specifik energianvändning, 51 kWh/m2 (silvernivå)
Kostnad LCC 40 år, 9 320 KKR
FV och konventionell. kyla

Specifik energianvändning, 70 kWh/m2 (silvernivå)
Kostnad LCC 40 år, 11 800 KKR 



MarginalelMarginalel –– vad vad äär det ?r det ?

Myntades i samband med avregleringen 1996 

Kraftbolagen ville ha täckning för den dyraste elproduktionen 
för att finansiera utbyggnad av spetskraft

Senare för att finansiera utbyggnad av förnybar elkraft

I överförd bemärkelse likställt med den el som produceras 
via koleldade kondenskraftverk och kallas därför också
”smutsig el”

Särintressen menar att all nyanvändning av el är att betrakta 
som importerad smutsig el, detta oavsett den säljs som 
miljömärkt, ”grön el” eller mixad el.



Elhandeln i Sverige  Elhandeln i Sverige  



UngefUngefäärlig frlig föördelning av svensk elproduktionrdelning av svensk elproduktion

Kärnkraft, ca 40 % (ej förnybar, men koldioxidfri)

Vattenkraft, ca 40 % (förnybar)

Kraftvärme biomassa/avfall, ca 10 % (nära nog förnybar)

Vind- och solkraft, ännu så länge marginellt, men växande 
(förnybar)

Ibland importerar vi el och ibland exporterar. Sett över året 
är handeln ett ca 8 % av produktionen och utgör ett 
nollsummespel



SSåå hur skall man fhur skall man föörhrhåålla sig    lla sig    
Svår och komplex fråga tycker politikerna som inte vågar ta tag i 

frågan på allvar

Märkligt nog är det bara värmepumpar som står i skottgluggen, 
medan exempelvis elbilar, ökad tågtrafik, telecom-sektorn
tycks gå fria

EU har sedan länge tagit ställning. Här gäller den europeiska 
mixen för värderingen av el. Värmepumpar måste därför ha en 
viss verkningsgrad för att få användas (i nuläget SPF ca 2,9)

Det är också helt klart att varje land skall stå för sina egna utsläpp 
av koldioxid. Vi kan därför inte tillgodoräkna oss eller belasta 
oss med utsläpp från minskad respektive ökad 
kolkraftproduktion.

Då finns det kanske en del att prata om under lunchen !!!
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