
 
 

Påverkan av förnybar energi 
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energisäkerhet 
 

 
The impact of renewable 

energy on Singapore’s 
energy security 

 

 

Viktoria Wirell 

 

Handledare vid LiU: Shahnaz Amiri 

Examinator vid LiU: Louise Trygg 

 

 

Examensarbete LIU-IEI-TEK-G--14/00749--SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Energisystem 

 



 
 

Sammanfattning 

Singapore är ett av världens mest tätbefolkade länder och har samtidigt en elkonsumtion per 
capita som är en av de högsta i världen. Landet har inga egna energiresurser utan för att klara 
av sin höga elkonsumtion är de i stor utsträckning beroende av import av fossila bränslen, 
främst naturgas importerad i gasledningar från Malaysia och Indonesien.  

En konsekvens av detta är att Singapores har låg energisäkerhet. Energisäkerhet innebär att 
energiförsörjningen ska vara prisvärd, pålitlig och tillräcklig. Med sitt stora beroende av 
importerade fossila bränslen är Singapore utsatt för flera energisäkerhetsrisker vilket kan få 
många förödande konsekvenser. 

Att förnybar energi kan bidra till miljömässiga fördelar lyfts ofta fram, men hur förnybar 
energi kan bidra till bättre energisäkerhet är mindre välkänt. Det finns flera 
energisäkerhetsrisker relaterade till att använda fossila bränslen och förnybar energi kan 
därmed, i de länder där rätt förutsättningar finns, minska dessa energisäkerhetsrisker.  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om förnybara energikällor kan bidra till en 
säkrare elförsörjning i Singapore. För att göra detta har teori kring Singapore, energisäkerhet 
och olika förnybara energikällor sammanställts. De förnybara energikällor som har undersökts 
är vindkraft, vattenkraft, geotermisk energi, solkraft och biokraft. Den teoretiska grunden har 
sedan använts för att analysera möjligheterna för Singapore att använda förnybara 
energikällor till att förbättra landets energisäkerhet. 

Den slutsats som uppsatsen resulterat i är att det finns vissa förnybara energikällor som kan 
bidra till en säkrare elförsörjning i Singapore. Singapores geografiska förutsättningar är 
ofördelaktiga för användning av vindkraft, vattenkraft och geotermisk energi och dessa kan 
därmed inte användas till att förbättra energisäkerheten i Singapore. Däremot kan en utökning 
av elproduktionen från solkraft och biokraft bidra till en säkrare elförsörjning.      

  



 
 

Abstract 

Singapore is one of the most densely populated countries in the world. At the same time the 
country has an electricity consumption that is among the highest in the world in relation to the 
population. They have no indigenous energy resources and are therefore dependent on import 
of fossil fuels to handle their high electricity consumption. Most of their electricity is 
generated from natural gas which has been imported in pipelines from Malaysia and 
Indonesia.  

A consequence of Singapore’s heavy dependence on imported fossil fuels is that they have 
low energy security. Energy security means that the energy supply should be affordable, 
reliable and adequate. With its heavy dependence on imported fossil fuels, Singapore is 
exposed to several energy security risks. These energy security risks could result in 
detrimental consequences for Singapore. 

The environmental benefits of renewable energy are well known, but how renewable energy 
can contribute to a better energy security is less known. There are several energy security 
risks related to the use of fossil fuels and renewable energy can therefore, in the countries that 
have the right conditions, decrease these risks. 

The purpose of this thesis has been to examine if renewable energy can contribute to a more 
secure electricity supply in Singapore. To do this, theory regarding Singapore, energy security 
and different renewable energy sources has been collected. The renewable energy sources that 
have been examined are wind power, hydropower, geothermal energy, solar power and 
bioenergy. The theoretical background has then been used to analyze the possibility of using 
renewable energy sources to improve the energy security in Singapore.     

The conclusion that can be drawn from this study is that some of the renewable energy 
sources can contribute to a more secure electricity supply in Singapore. Singapore’s 
geographical conditions are unfavorable for the use of wind power, hydropower and 
geothermal energy and these energy sources can therefore not be used to improve the energy 
security in Singapore. The situation regarding solar power and bioenergy is however different 
and an increase of the electricity production from these sources can contribute to a more 
secure electricity supply.  

  



 
 

Förord 

Den här uppsatsen är ett examensarbete på kandidatnivå som ingår i min 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Singapore är ett av världens mest tätbefolkade länder [1]. Det är ett kraftigt urbaniserat land 
med lite kvarvarande skog och jordbruksmark och de har inga egna energiresurser som olja, 
gas och kol [2]. Samtidigt är elförbrukningen i landet en av de högsta i världen i förhållande 
till befolkningsmängden [3]. Bristen på energiresurser och den höga elförbrukningen gör att 
landet i stor utsträckning är beroende av import för att klara av sin elförsörjning [4]. Nästan 
80 % av landets elektricitet är genererad från naturgas som har importerats från Malaysia och 
Indonesien och totalt är det bara drygt 3 procent av landets elektricitet som är genererad från 
förnybara energikällor [5], [6]. 

Singapores höga elkonsumtion och beroende av import för att klara av sin elförsörjning har 
fått som konsekvens att landets energisäkerhet är låg [7]. För att energiförsörjningen ska vara 
säker krävs att den är pålitlig, prisvärd och tillräcklig vilket inte gäller för Singapores 
elförsörjning [8]. Singapores elförsörjning idag är inte långsiktigt hållbar och landet är utsatt 
för flera energisäkerhetsrisker. När gasen och oljan i länderna som Singapore importerar från 
börjar ta slut kommer länderna att prioritera sin egen energiförsörjning och strypa exporten 
och Singapore riskerar därmed att bli utan elektricitet [9]. Andra nackdelar med att vara 
beroende av energiimport är risken för politisk konflikt mellan länderna som kan äventyra 
elförsörjningen, risken för olyckor som exempelvis problem med gasledningarna och risken 
för terrorattacker mot gasledningar och oljetransporter [9], [10].  

Att utöka elproduktionen från förnybara energikällor kan vara en möjlig åtgärd för att 
förbättra energisäkerheten. Genom att utöka elproduktionen från förnybara källor kan man 
minska beroendet av energiimport och få en elförsörjning som är mer långsiktigt hållbar. Men 
förnybara energikällor kan även ha en negativ inverkan på energisäkerheten. Förnybar energi 
är ofta dyrare än fossila bränslen och hur mycket elektricitet som kan genereras från flera 
förnybara energikällor varierar beroende på bland annat väder, säsong och tid på dygnet. 
Detta innebär att det kan vara svårt att säkra en tillgång till elektricitet som möter efterfrågan 
när en stor del av elektriciteten genereras från förnybara energikällor. De förnybara 
energikällorna är dessutom geografiskt spridda och alla länder har inte rätt förutsättningar för 
att utveckla förnybar energi [8]. Singapore, som i dagsläget genererar en väldigt liten andel av 
sin elektricitet från förnybara energikällor, har ett stort behov av att förbättra sin 
energisäkerhet. Kan detta göras genom att öka elproduktionen från förnybara energikällor? 
Denna fråga kommer försöka besvaras i denna uppsats.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om förnybara energikällor kan bidra till en säkrare 
elförsörjning i Singapore. 
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1.3 Avgränsningar 
Som definition av energisäkerhet kommer den definition som International Energy Agency 
gör att användas [8]. Andra tolkningar av energisäkerhet kommer att lyftas fram men inte 
användas för att analysera sambandet med utveckling av förnybara energikällor. 

För att förbättra energisäkerheten i ett land finns flera olika åtgärder men fokus i denna 
uppsats kommer enbart ligga på hur förnybara energikällor påverkar energisäkerheten. Andra 
åtgärder som eventuellt kan förbättra energisäkerheten kommer inte att behandlas i uppsatsen.  

Att utöka elproduktionen från förnybara energikällor kan få flera andra effekter än att det 
påverkar energisäkerheten. Dessa effekter kommer att nämnas men inte undersökas närmare. 

En annan avgränsning som gjorts är att uppsatsen endast kommer att behandla elproduktion 
och elförsörjning och därmed lämnar import av energi för andra syften än elförsörjning 
utanför uppsatsen. Detta beror på att Singapore har en väldigt stor, komplex och 
energikrävande industri som bidrar till hög import av olja. Att undersöka hela 
energiförsörjningen blir därmed för omfattande för denna uppsats. En ytterligare konsekvens 
av detta blir att biltransporten i landet till stor del hamnar utanför uppsatsen eftersom de flesta 
bilar drivs av bensin och diesel och inte av elektricitet.  

De förnybara energikällor som kommer att behandlas i uppsatsen är vindkraft, solkraft, 
geotermisk energi, biokraft och vattenkraft. För att omfattningen på uppsatsen inte ska bli för 
stor kommer de energikällor där det tidigt går att inse att de inte är en möjlighet för utökad 
elproduktion för Singapore, på grund av exempelvis avsaknad av naturresurser, ges mindre 
utrymme i uppsatsen. Ett större fokus kommer därmed ligga på de energikällor som är rimliga 
att använda till elproduktion i Singapore. 

1.4 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i följande kapitel: 

• Kapitel 1 Inledning 

I det första kapitlet introduceras uppsatsen och dess bakgrund, syfte, avgränsningar samt 
disposition. 

• Kapitel 2 Metod 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av den metod som använts vid genomförandet av 
arbetet. Även kritik av den metod och de källor som använts behandlas i detta kapitel. 

• Kapitel 3 Energi och energisäkerhet 

Det tredje kapitlet utgör tillsammans med det fjärde kapitlet uppsatsens teoretiska grund. I 
det tredje kapitlet beskrivs Singapore och dess nuvarande energiläge samt begreppet 
energisäkerhet och dess samband förnybara energikällor.  

• Kapitel 4 Förnybara energikällor  
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Här presenteras de förnybara energikällor som uppsatsen behandlar. Varje energikälla har 
ett eget underkapitel där fakta om energikällan tas upp samt olika teorier kring 
energikällans möjliga utveckling i Singapore.   

• Kapitel 5 Analys 

I detta kapitel analyseras teorierna för att kunna besvara uppsatsens syfte. Kapitlet är 
uppdelat efter de förnybara energikällor som beskrivits i kapitel 4.  

• Kapitel 6 Slutsats 

I det sista kapitlet presenteras slutsatserna som uppsatsen har resulterat i.  

2 Metod 
Den metod som använts för att kunna besvara uppsatsens syfte har varit litteraturstudier. 
Litteraturstudier har använts för att bygga upp en teoretisk grund om Singapore, 
energisäkerhet och de olika förnybara energikällorna. Denna information har sedan 
analyserats och utifrån detta har en slutsats dragits som besvarar syftet. Den litteratur som 
använts är främst olika webbsidor men även böcker och rapporter.  

Till litteratursökning har främst Google och bibliotekskatalogen på Nanyang Technological 
University i Singapore använts. Även vissa digitala uppslagsverk som Nationalencyklopedin 
och Encyclopædia Britannica har använts i stor utsträckning till informationssökning om de 
olika energikällorna. De sökord som använts är ”energy security”, ”energy security renewable 
energy”, ”Singapore”, ”energy security Singapore”, ”hydropower”, ”vattenkraft”, ”wind 
power”, “vindkraft”, “geothermal energy”, “geotermisk energy”, “solar power”, “solkraft”, 
“bioenergy”, “bioenergi” och “biokraft”.   

2.1 Källkritik 

2.1.1 Böcker 
Alla böcker som använts är skrivna av författare som är kända och insatta i ämnet. För att 
informationen som används i uppsatsen ska vara så uppdaterad som möjligt är alla böcker 
som använts relativt nya. Alla böckerna är skrivna under 2000-talet och den äldsta är från 
2006. Det kan finnas en viss tendens i böckerna eftersom de flesta böckerna har haft 
upplägget att ett flertal författare bidrar med ett kapitel var. I dessa kapitel har en del av 
innehållet varit författarens egna åsikter. För att minimera påverkan av detta har flera olika 
källor med olika åsikt använts och det har även gjorts tydligt i uppsatsen när det handlar om 
en personlig åsikt och när det handlar om fakta. En del av informationen i böckerna är baserad 
på annan litteratur vilket innebär att information kan ha ändrats från sin primärkälla.    

2.1.2 Webbsidor 
Många olika webbsidor har använts vilket har försvårat möjligheten att kritiskt granska 
samtliga källor. Framförallt har webbsidor som har känd upphovsman och är nyligen 
uppdaterade använts för att informationen ska vara så relevant och uppdaterad som möjligt. 
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En del av webbsidorna kan ha en viss tendens. Detta gäller framförallt vissa artiklar från 
nyhetssidor samt den information som är hämtad från olika energiföretags hemsidor som kan 
ha vinklats för att få användandet av en viss energikälla att framstå bättre som bättre än vad 
det verkligen är. För att minimera effekten av detta har flera olika källor använts inom alla 
områden. Mycket information har hämtats från de digitala uppslagsverken 
Nationalencyklopedin och Encyclopædia Britannica vilka är trovärdiga källor då artiklarna är 
skrivna av experter inom området. Information om energi i Singapore har till stor del tagits 
från Energy Market Authoritys webbsida. Energy Market Authority är den myndighet som har 
ansvar för energiförsörjningen i Singapore och de har därmed mycket information om 
energisituationen i Singapore. Samtidigt kan det finnas en viss tendens i materialet eftersom 
de kan vilja få energiförsörjningen att framstå som bättre än vad den är. Även information 
från International Energy Agencys webbsida har använts i stor utsträckning och mycket av 
statistiken om elkonsumtion är hämtad därifrån. International Energy Agency är en fristående 
organisation inom OECD som bland annat fokuserar på energisäkerhet. Det är en stor 
organisation med mycket expertkunskap och källan kan därför anses vara trovärdig. 

2.1.3 Rapporter 
De rapporter som använts har alla varit relativt nya och ingen tendens har kunnat upptäckas. 
Rapporterna bygger dock till viss del på andra källor och det finns därmed en risk att 
informationen har ändrats från primärkällan. Den rapport som främst använts är ”Contribution 
of Renewables to Energy Security” som är utgiven av International Energy Agency och 
skriven av Ölz m.fl. Denna har använts i stor utsträckning eftersom den till stor del behandlar 
samma ämne som denna uppsats. Informationen från rapporten har kompletterats med annan 
information inom området men eftersom sambandet mellan förnybar energi och 
energisäkerhet är ett relativt okänt och outforskat område har mycket information från 
rapporten av Ölz m.fl. använts.   

3 Energi och energisäkerhet 

3.1 Fakta om Singapore och dess energiläge 
Singapore är ett till ytan väldigt litet land med en area på 716,1 kvadratkilometer. Trots det 
har landet 5,4 miljoner invånare vilket gör att befolkningstätheten är 7540 invånare per 
kvadratkilometer [11]. Det är därmed världens tredje mest tätbefolkade land [1]. Singapore är 
en stadsstat och en önation och består därmed enbart av en stad som är omgiven av vatten. 
Landet gränsar till Malaysia i norr och länderna skiljs av genom Johorsundet. I övrigt omges 
Singapore av Singaporesundet [2]. 

Singapore ligger endast 137 kilometer norr om ekvatorn vilket gör att landet saknar distinkta 
årstider. Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet året runt [2]. 
Landet har även hög genomsnittlig solstrålning med 1500 soltimmar per år [12]. 

Singapores utveckling och goda ekonomi beror till stor del på oljeindustrin. Singapores 
strategiska läge mellan Indiska Oceanen och Stilla Havet har gjort att landet är ett av världens 
största centrum för raffinering av olja samt oljehandel. Hamnen i Singapore är en av världens 
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största och flera globala energiföretag har sina regionala huvudkontor i Singapore. Eftersom 
landet inte har några egna oljereserver importeras all olja till raffinaderierna. Singapore har 
därför väldigt hög oljeimport och primär energianvändning. [13] 

Singapore är kraftigt urbaniserat och har väldigt lite kvarvarande skog och jordbruksmark [2]. 
Landet saknar egna energiresurser vilket gör att de är väldigt beroende av energiimport för att 
klara av sin energiförsörjning [4]. Gällande landets elförsörjning så är nästan 80 % av 
elektriciteten genererad från naturgas som har importerats från Malaysia och Indonesien [5]. 
Från figur 1, som visar statistik från International Energy Agency [6] över Singapores 
elproduktion år 2011, går det att se att Singapore i stor utsträckning är beroende av fossila 
bränslen för att hantera sin elförsörjning. Resten av deras elektricitet är genererad från 
biobränslen, avfall eller solceller men totalt är det bara 3,6 % av elproduktionen som kommer 
från förnybara energikällor [6]. 

 

Figur 1. Figuren visar fördelningen mellan de energikällor som används för elproduktion i 
Singapore år 2011. 

Deras höga beroende av import av energi och begränsade resurser till att utveckla alternativa 
energikällor gjorde att Singapore i flera år var ett av få länder som inte skrev på Kyotoavtalet 
[7]. År 2006 skrev de dock på Kyotoavtalet och sedan dess har förnybar energi blivit en mer 
uppmärksammad sektor i Singapore. Förnybar energi är nu en del av Singapores strategi för 
att hantera ekonomisk utveckling, befolkningstillväxt, klimatförändringar och resursbrist. 
Landet har upprättat en plan för utveckling av förnybar energi som är inriktad på att: 

• Använda flera olika energikällor för att förbättra energisäkerheten 
• Minska utsläppen av växthusgaser genom att ersätta fossila bränslen  
• Skapa nya företag och jobb 
• Skapa nya forskningsmöjligheter 

Total elproduktion, 46 TWh 

Olja 18,4 %

Naturgas 78,0 %

Biobränslen 0,96 %

Avfall 2,62 %

Solceller 0,02%
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• Minska landets energiintensitet, det vill säga använda mindre resurser för att uppnå 
samma ekonomiska tillväxt 

Frågan har fått större fokus och statliga medel har tilldelats nya forskningsprojekt men än så 
länge återstår det att se huruvida planen kommer att lyckas eller inte [9]. 

Singapore elkonsumtion ligger på 8,4 MWh per capita [14]. Landet är därmed den största 
konsumenten av elektricitet i regionen i förhållande till antalet invånare och även det land i 
regionen med störst utsläpp av koldioxid per invånare. Singapores höga elkonsumtion beror 
till stor del på att landet är det mest urbaniserade och utvecklade landet i regionen och 
dessutom har ett stort behov av luftkonditionering året runt [15]. Men även om man ser 
utanför Asien har Singapore i förhållande till sin befolkningsmängd hög elkonsumtion och 
ligger på 16:e plats i världen [3].  Elkonsumtionen per person har dessutom mer än 
fördubblats sen 1986 [16]. 

3.2 Energisäkerhet 

3.2.1. Vad är energisäkerhet? 
Innebörden av begreppet energisäkerhet kan definieras på flera sätt. EU definierar 
energisäkerhet som oavbruten fysisk tillgänglighet av energiprodukter på marknaden, till ett 
pris som är prisvärt för alla konsumenter [8].  International Energy Agency definierar 
energiförsörjningen som säker om den är tillräcklig, prisvärd och pålitlig [8]. Chang [17] 
beskriver energisäkerhet på liknande sätt och menar att energisäkerhet är lämplig och pålitlig 
energiförsörjning till ett rimligt pris.  

Hong [7] menar att energisäkerhet innebär att energi alltid ska finnas tillgänglig när och var 
den behövs och samtidigt vara prisvärd. Energi ska kunna uppfylla både konsumenters behov 
och gällande miljökrav. Hong [7] nämner även sex olika åtgärder för att förbättra ett lands 
energisäkerhet. Dessa är:  

• Minska energianvändningen i landet 
• Utöka landets egen energiproduktion 
• Diversifiera användningen av energikällor för att minska beroendet av en eller ett fåtal 

energikällor 
• Skaffa en strategisk oljereserv att kunna använda i nödfall 
• Utveckla förnybara energikällor 
• Förbättra effektiviteten i energianvändande aktiviteter 

De olika definitionerna av energisäkerhet är snarlika och bygger alla framförallt på att 
energiförsörjningen ska vara pålitlig och prisvärd. I denna uppsats kommer International 
Energy Agencys definition av energisäkerhet att användas, det vill säga att 
energiförsörjningen ska vara tillräcklig, pålitlig och prisvärd för att vara säker [8]. 

3.2.2 Energisäkerhet och förnybara energikällor 
De miljömässiga fördelar som förnybar energi kan bidra till är välkända, men hur förnybar 
energi kan bidra till bättre energisäkerhet är mindre känt. Under International Conference for 
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Renewable Energies år 2004 deklarerade representanterna för de 154 länderna som hade 
samlats att förnybar energi tillsammans med förbättrad energieffektivitet kan öka 
energisäkerheten. [8] 

Enligt Ölz, et al. [8] borde säker energiförsörjning vara ett betydande mål för regeringar om 
de ska kunna möta andra mål relaterade till ekonomisk tillväxt. Det finns idag flera hot mot 
fortsatt av användning av fossila bränslen och det är därför en växande angelägenhet att hitta 
andra energikällor [8]. 

International Energy Agency [18] menar att energisäkerhet och klimatförändringar hänger 
nära ihop eftersom utveckling av förnybara energikällor både bidrar till mindre utsläpp av 
växthusgaser och mindre beroende av energiimport. Eftersom förnybara energikällor har en 
större geografisk spridning än fossila bränslen är utveckling av förnybara energikällor därmed 
en möjlig åtgärd för många länder för att öka sin energisäkerhet och samtidigt bidra till 
minskade klimatförändringar [18]. Förnybara energikällor har potential att bidra till 
energisäkerhet och samtidigt uppfylla miljömål på nationell, regional och global nivå. Även 
om miljömålen ofta sätts främst borde regeringar och industrier räkna in de 
energisäkerhetsfördelar som kan erhållas genom att använda förnybara energikällor när de 
utformar sina policyer [8]. 

Även Hong [7] nämner utveckling av förnybara energikällor som en möjlig åtgärd för att 
förbättra ett lands energisäkerhet. Två av de andra åtgärderna som Hong [7] nämner; utöka 
landets egen energiproduktion och diversifiera användandet av energikällor för att minska 
beroendet av en eller ett fåtal energikällor, hänger dessutom nära ihop med utveckling av 
förnybara energikällor eftersom förnybara energikällor ökar landets egen energiproduktion 
och ökar diversifieringen av energikällor.  

Ölz, et al. [8] menar att lämpligt användande av förnybara energikällor kan bidra till en 
säkrare elförsörjning. Genom att introducera en bred portfölj av förnybara energikällor kan de 
geopolitiska säkerhetsriskerna minskas och variationerna i kostnad för elproduktion minskas. 
Förnybara energikällor är i många länder väl belägna för att minska beroendet av importerade 
bränslen. Ett undantag från detta är biomassa men import av biomassa kan ändå bidra till 
bättre energisäkerhet eftersom det diversifierar importen. [8] 

Kostnaden för förnybara energikällor kan vara relativt hög i förhållande till kostnaden för 
fossila bränslen. De senaste åren har dock kostnaden för förnybar energi gått nedåt medan 
kostnaden för fossila bränslen har ökat. Förnybar energi har därmed blivit mer 
konkurrenskraftig. Förnybara energikällor är dessutom ofta brett spridda och deras 
användande för elproduktion kan minska både förluster och kostnader vid kraftöverföring när 
de finns nära där efterfrågan finns. Även om det fortfarande är relativt höga 
installationskostnader i förhållande till kapaciteten för elproduktion för många förnybara 
energikällor har man ofta inga kostnader för bränsle. Bioenergi är ett undantag från detta 
eftersom biomassan kan stå för en betydlig del av den totala produktionskostnaden. Dock 
beror detta på vilken typ av biomassa som används och används avfall kan i vissa fall bränslet 
till och med få negativ kostnad. En följd av låga eller obefintliga bränslekostnader blir att 
elproduktion från förnybara energikällor blir mindre benägen att variera i pris än elproduktion 
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från fossila bränslen och kärnkraft där kostnaden för elproduktionen kan variera beroende på 
marknadspriset på bränslet. [8] 

Säkerhet i energiförsörjningen är en stor utmaning för både utvecklade och outvecklade 
ekonomier eftersom förlängda avbrott skulle bidra till stora ekonomiska konsekvenser. 
Säkerhetsrisker innefattar saknad kapacitet av en elektrisk infrastruktur som klarar av att möta 
ökad efterfrågan, hotet av attacker mot centrala strukturer för elproduktion, kraftledningar 
eller gasledningar och globala restriktioner för oljetillförsel på grund av politiska beslut. Även 
stor instabilitet i olje- och gaspriser kan vara en säkerhetsrisk. [8]  

För att förhindra konsekvenserna av låg energisäkerhet kan regeringar diversifiera 
användandet av energikällor. En diverifierad portfölj av energikällor minskar 
energisäkerhetsrisker som exempelvis varierande bränslepriser vilket annars kan få stor 
påverkan om man är beroende av en energikälla för sin elförsörjning. En diversifierad 
energiportfölj kan också vara ett skydd mot osäkerheter i framtiden som befolkningstillväxt, 
ökad energiefterfrågan och utveckling av ny teknik. Diversifiering kan inte bara ske med hjälp 
av förnybara energikällor utan kan exempelvis även ske med hjälp av kol. Dock bidrar kol till 
stora koldioxidutsläpp och en fördel med att diversifiera med förnybara energikällor är att 
man därmed kan uppfylla både miljömål och energisäkerhetsmål. [8] 

Även om förnybara energikällor har många fördelar är användandet av förnybara energikällor 
inte riskfritt. Vissa energikällor som vindkraft, vattenkraft och solkraft beror på naturliga 
cykler och varierar därmed i olika tidsskalor. Detta påverkar energisäkerheten och måste 
därför tas hänsyn till. Dessa egenskaper kan påverka i vilken grad vissa energikällor kan 
ersätta fossila bränslen och kärnkraft eftersom det innebär utmaningar i stabilitet, pålitlighet 
och drift av elnät. Effekten detta kan få beror på de alternativ som finns för att balansera upp 
de varierande energikällorna. Ibland finns alternativet att balansera upp elnätet genom att 
använda en blandning av olika förnybara energikällor med olika naturliga cykler vilket 
minskar behovet av reglerkraft. Till exempel kan stora vattenkraftverk komplementera 
vindkraft. Även solceller och vindkraftverk kan användas i kombination för att täcka 
maxbelastningen eftersom solceller producerar mer elektricitet under sommaren och 
vindkraftverk producerar mer elektricitet under vintern. Man kan även dra nytta av att 
efterfrågan varierar, särskilt när det finns en korelation mellan efterfrågan och produktionen 
från energikällan. Exempelvis är efterfrågan på elektricitet störst under dagen och då 
producerar solceller som mest elektricitet eftersom solen är framme. [8]      

Vissa förnybara energikällor som bioenergi, geotermisk energi, termisk solkraft och även 
stora anläggningar för vattenkraft har en jämn genereringskapacitet som är jämförbar med 
kraftverk som drivs av fossila bränslen. Dessa energikällor kan därmed användas till att täcka 
basbelastningen och maxbelastningen på elnätet och att bygga kraftverk för geotermisk energi 
och bioenergi kan ersätta nya investeringar i kärnkraft, kolkraft och gaseldade kraftverk. [8]       

När en stor del av elförsörjningen kommer från förnybara energikällor kan skillnaderna 
mellan utbud och efterfrågan göra att det blir svårt att sköta elnätet. Denna egenskap hos 
förnybara energikällor kan påverka hur och i vilken utsträckning förnybara energikällor kan 
ersätta fossila bränslen och kärnkraft. Eftersom det inte alltid går att balansera upp 
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elförsörjningen med hjälp av förnybara energikällor med olika naturliga cykler måste de extra 
kostnaderna för reglerkraft och lagring av energi tas hänsyn till. I länder där stor andel av 
elförsörjningen genereras från förnybara energikällor men med få flexibla kraftverk och lite 
vattenkraft är reglerkraft en kritisk fråga. Kraftverk som inte är flexibla kan vara kostsamma 
som reglerkraft eftersom en förändring i produktionen kan minska effektiviteten och därmed 
öka kostnaderna. [8]  

Sammanfattningsvis är påverkan av förnybara energikällor på energisäkerheten något som 
måste bedömmas för varje teknik och varje land. Vid stor andel förnybar energi i elnätet krävs 
noggranna analyser av påverkan på energisäkerheten eftersom det kan innebära både 
säkerhetsrisker och säkerhetsfördelar. [8]  

3.2.3 Energisäkerhet i Singapore 
Singapores beroende av importerade energikällor gör att de är särskilt utsatta när det gäller 
energisäkerhet. De har bara börjat utforska möjligheten till alternativa energikällor vilket 
innebär att de kommer att vara beroende av importerad energi för största delen av deras 
energiförsörjning under en lång tid framöver. [10] 

Singapores är på grund av sitt beroende av energiimport utsatta för flera energisäkerhetsrisker. 
Begränsningar i energiförsörjningen kan uppstå på grund av politiska oroligheter, konflikter, 
exportstopp eller att andra länder lyckas förhandla till sig ensamrätt till energiimport från ett 
visst land. Sådana begränsningar bidrar sällan till fysiska avbrott i elförsörjningen vilket beror 
på flexibilitet i energitransport, lagring av energi, distributionssystem och internationella 
mekanismer. Dock får det fortfarande konsekvenser för prisutvecklingen på marknaden för 
fossila bränslen. Instabiliteten på energimarknaden på grund av geopolitiska hot ökas även av 
den ojämna globala fördelningen av fossila bränslen eftersom den i dagsläget kända mängden 
olja och gas är koncentrerad till ett fåtal länder. [8] 

En risk med att vara beroende av energiimport är att landets energiförsörjning blir beroende 
av relationen till landet man importerar ifrån. Skulle en politisk konflikt uppstå mellan 
länderna skulle det kunna få som konsekvens att det exporterande landet väljer att strypa 
exporten. Relationen till de två viktigaste länderna för Singapores energiimport, Malaysia och 
Indonesien, är i dagsläget bra, men skulle en förändring av detta ske skulle det kunna påverka 
energiförsörjningen i Singapore. [9] 

En annan faktor som ökar osäkerheten för Singapores elförsörjning är att de exporterande 
ländernas gas- och oljeresurser inte varar för evigt. Länderna kommer därmed att bli tvungna 
att minska exporten och prioritera att försörja sina egna länder med energi. Detta är något som 
ligger inom en snar framtid och Indonesiens gasexport förutspås behöva minskas inom bara 
några år. [9] 

Även tekniska fel är en energisäkerhetsrisk. Detta kan handla både om olyckor eller 
mänskliga misstag som gör att det blir avbrott i energiförsörjningen. Risken för detta kan 
minskas med hjälp av investeringar och förbättrade kontrollmetoder [8]. Singapore har haft 
problem med sina gasledningar från både Indonesien och Malaysia. Flera gånger har delar av 
landet varit strömlöst på grund av avbrott i gasledningarna. Detta har berott på oväntade fel, 
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läckor, bränder och blixtnedslag [9]. Trots detta har Singapore ett av världens pålitligaste 
elnät med i genomsnitt mindre än en minuts strömavbrott per kund per år [19]. 

Andra energisäkerhetsrisker är terrorism, sabotage och piratattacker mot gasledningar och 
oljetransporter. Detta händer ganska sällan men kan bidra till långa avbrott och få stor effekt 
på energimarknaden [8]. För Singapore kan detta vara en risk eftersom vattnet runt 
Indonesien, ett av de länder som Singapore importerar naturgas från, har världens högsta 
förekomst av piratattacker och Indonesien har tidigare varit utsatt för flera terrorattacker [10].  

De energisäkerhetsrisker som Singapore är utsatt för bidrar till att energisäkerheten i landet är 
låg. Enligt International Energy Agency ska en säker energiförsörjning vara prisvärd, pålitlig 
och tillräcklig [8]. Priset för fossila bränslen går upp och att vara beroende av energiimport 
bidrar till att priset för elproduktionen varierar. Riskerna för tekniska fel, sabotage, terrorism, 
piratattacker och politiska konflikter gör att elförsörjningen inte heller är pålitlig. Det faktum 
att olja och naturgas inte är förnybara energikällor bidrar till att Singapores elförsörjning inte 
är långsiktigt hållbar och kommer därmed inte vara tillräcklig i framtiden om inte 
förändringar sker. Singapore har därför en elförsörjning som i framtiden varken kommer vara 
prisvärd, pålitlig eller tillräcklig.  

Singapores begränsade landyta och beroende av energiimport har gjort energisäkerhet till en 
viktig angelägenhet för regeringen. För att förbättra energisäkerheten försöker beslutsfattarna 
vara flexibla och tänka långsiktigt på den framtida energiförsörjningen i Singapore. Energy 
Market Authority, den myndighet som är ansvarig för energiförsörjningen i Singapore, menar 
att lösningen till en bättre energisäkerhet för Singapore är att skaffa energi som är 
konkurranskraftigt prissatt, diversifierad och brett tillgänglig men samtidigt miljövänlig och 
långsiktigt hållbar. Energy Market Authority kommer därför fortsätta investera i forskning 
inom nya energilösningar för att förbättra Singapores energisäkerhet, bredda sitt urval av 
möjligheter för energiförsörjning, förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen av 
växthusgaser. [20] 

En del av strategin för att förbättra energisäkerheten i Singapore har varit att avreglera 
elmarknaden [20]. Elindustrin har tidigare varit ägd av staten men år 2001 separerades 
produktionen och försäljningen av elektricitet från det tidigare monopolet. Detta gjordes för 
att öka effektiviten och innovationen inom elindustrin i Singapore [21]. Sedan dess har 
Singapores beroende av olja minskat från 75 procent år 2000 till 15 procent år 2009. Oljan har 
främst bytts ut mot naturgas vilket är billigare och mer miljövänligt än olja [20].  

Men även om naturgas är bättre för miljön bidrar det fortfarande till ett beroende av import 
eftersom Singapore saknar egna naturgasresurser. För att minska beroendet av att importera 
naturgas från Malaysia och Indonesien via gasledningar har en terminal byggts för import av 
LNG, flytande naturgas. Denna ger Singapore möjlighet att importera naturgas från fler länder 
både i och utanför regionen och därmed minska sitt beroende av Malaysia och Indonesien 
[13]. Terminalen är fortfarande väldigt ny och öppnades 7 maj 2013. Det är den första 
terminalen för flytande naturgas i Asien och den ska användas till både import och export av 
flytande naturgas. Förutom att minska beroendet av import från Indonesien och Malaysia är 
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syftet med terminalen att minska Singapores koldioxidutsläpp och göra Singapore till ett 
handelscentrum för flytande naturgas [22]. 

En annan åtgärd som Singapore gjort för att förbättra energisäkerheten är att de försöker 
attrahera industriföretag och forskningsinstitut till Singapore och göra Singapore till ett 
”living lab” där företag kan utveckla, testa och kommersialisera gröna tekniklösningar i en 
urban miljö. Energy Market Authority hoppas att samarbete med dessa företag och 
forskningsinstitut kan leda till utveckling av nya energilösningar för Singapore. [20] 

4 Förnybara energikällor  

4.1 Vindkraft 

4.1.1 Fakta om vindkraft 
Vindkraft uppstår genom att solstrålningen mot jorden skapar temperatur- och tryckskillnader 
som sätter luften i rörelse [23]. Rörelseenergin som uppstår i vinden kan sedan omvandlas till 
elektricitet med hjälp av ett vindraftverk [24]. Detta sker genom att vindkraftverkens blad för 
över kraft till en generator via en axel och en växellåda. Elektriciteten som genereras kan 
sedan levereras ut på nätet eller användas för eget bruk [23].  

Totalt hade alla vindkraftverk i världen tillsammans en installerad effekt på 238 000 MW i 
slutet av 2011 och denna siffra förväntas fördubblas var tredje år. Den största delen av den 
installerade effekten finns i Kina, USA, Tyskland, Spanien och Indien. Vindkraften 
genererade 480 TWh totalt i världen år 2010 vilket motsvarade 2,5 % av det totala elbehovet i 
världen. [24] 

Även om Kina och USA står för den största delen av den installerade kapaciteten för vindkraft 
är Danmark ett av de länder som varit mest framgångsrika inom vindkraft. Danmark har som 
mål att vindkraften ska kunna försörja 50 procent av landets elkonsumtion år 2020 och 2013 
stod vindkraften för 33,2 procent av elförbrukningen [25]. Danmark är därmed det land i 
världen med störst andel vindkraft i sitt elsystem [26].  

Danmark har alltid legat långt fram när det gäller vindkraft och har med hjälp av erfarenhet 
och innovativt tänkande ständigt utvecklat industrin [27]. När det gäller forskning och 
utveckling ligger de i framkant och 2012 öppnade de världens största testcenter för 
vindturbiner [26].  

Danmark har relativt låga vindhastigheter. I genomsnitt ligger vindhastigheten mellan 4,9 och 
5,6 meter per sekund på 10 meters höjd. Landet har stora områden till havs med bra vind och 
ett vattendjup på 5-15 meter vilket lämpar sig bra för vindkraftverk. På dessa ställen är vinden 
ungefär 8,5-9 meter per sekund på 50 meters höjd. [28] 

Utvecklingen av vindkraftverk till havs i Danmark drivs av ett upphandlingssystem där staten 
kontrollerar, utvärderar och väljer ut platser som ska upphandlas. Företaget med lägst bud för 
de första 50 000 fullt utnyttjade timmarna per megawatt installerad kapacitet vinner 
upphandlingen. Detta system har visat sig vara väldigt effektivt för Danmark och bidragit till 



12 
 

att de får elektricitet från havsbaserade vindkraftverk till betydligt lägre priser än resten av 
Europa. [26] 

Ett problem med vindkraft är att vinden är nyckfull och det kan vara svårt att förutspå hur 
mycket det kommer att blåsa och därmed hur mycket elektricitet som kan genereras. För att 
balansera detta mot efterfrågan behövs därför reglerkraft som kan möta variationer i utbud 
och efterfrågan. En fördel som Danmark har när det gäller reglerkraft är att de är anslutna via 
kraftledning till andra europeiska länder och därmed inte behöver installera egen reglerkraft, 
istället köper de in elektricitet från sina grannländer när det behövs. Danmark och dess 
grannländer har hittat ett sätt att dra nytta av varandra genom detta. Eftersom Sverige och 
Norge har stora vattenkraftresurser kan de exportera elektricitet till Danmark när 
vindkraftverken genererar för lite elektricitet och när vindkraftverken genererar för mycket 
elektricitet kan detta exporteras till Sverige och Norge som då snabbt kan minska sin 
generering av vattenkraft och därmed spara vatten i reservoarerna till senare. [29] 

En annan faktor som bidragit till den stora andelen vindkraft i Danmark är att familjer som 
genererar sin egen elektricitet inte beskattas för detta. Detta har bidragit till att många familjer 
antingen skaffar sitt eget vindkraftverk eller går med i ett vindkraftkooperativ som investerar i 
vindkraftverk. [30] 

Asien är den region i världen med högst tillväxt av vindkraft vilket framförallt beror på Kina 
och Indien. Kina har nästan tredubblat sin kapacitet mellan 2009 och 2012 och vindkraft stod 
för 2 % av landets elproduktion år 2012. Kinas snabba utökning av vindkraft beräknas dock 
avta under de närmsta åren. I Indien förväntas vindraften att fortsätta öka och vara en viktig 
del för att klara av den ökande elkonsumtionen i landet. Japan har haft en viss tillväxt av 
vindkraft de senaste åren vilket beror på att landet efter Fukushima-olyckan har valt att 
diversifiera sina energikällor och öka andelen energi från förnybara källor. I övriga länder i 
Asien är tillväxten för vindkraft långsam och den totala installerade kapaciteten liten. [26] 

De flesta vindkraftverken har en turbin med horisontell axel och tre blad. Bladspetsens 
hastighet på vinkraftverk med horisontell axel är ungefär 5-10 gånger vindhastigheten. 
Varvtalet är maximalt ungefär 15-30 varv per minut och ökas med hjälp av en växellåda för 
att passa till standardgeneratorer. För att hantera ändrade vindriktningar används en växlad el- 
eller hydraulmotor som riktar in turbinen mot vinden. Vindkraftverket startas när vinden är 
tillräcklig och stoppas vid storm eller om något fel uppstår. Detta sker automatiskt med hjälp 
av datorutrustning. [24] 

När vinden ökar får det som följd att effekten ökar snabbt. När vindhastigheten fördubblas 
ökar effekten åtta gånger. Vindkraftverk har därför en effektbegränsning som förhindrar att de 
överbelastas vid vindhastigheter som är högre än den som vindkraftverket är dimensionerat 
för [24]. Maxeffekten uppstår vid den hastighet som vindkraftverket är dimensionerat för 
(vanligtvis 12-14 meter per sekund) och när vindhastigheten blir högre än detta får man inte ut 
någon högre effekt ur vinden. Bladen släpper istället förbi en del av vinden för att anpassa 
vindens kraft till maxeffekten på verkets generator [23].  
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För att vinden ska utnyttjas maximalt placeras vindkraftverk där det är så öppen terräng som 
möjligt. De mest gynnsamma förutsättningarna för vindkraft finns oftast på höjder, vid 
kustband och på havet. Till havs är vinden oftast starkare och jämnare eftersom vinden inte 
hejdas av exempelvis byggnader och träd.  Detta gör att havsbaserade vindkraftverk 
producerar ungefär 50 procent mer elektricitet än landbaserade och vindkraftverk placeras 
därför allt oftare till havs. [31] 

Vindkraftverk är normalt igång och producerar elektricitet vid vindhastigheter mellan 4 och 
25 meter per sekund. Vid svagare och starkare vindar stoppas verket [23]. Förutom vind är en 
annan förutsättning för vindkraft att tillräckligt mycket yta finns för att bygga vindkraftverk 
och tillhörande vägar och kraftledningar. Vindkraftverken kräver stora fundament och 
dessutom krävs stor yta för att kunna montera och resa ett vindkraftverk [32]. 

4.1.2 Vindkraft i Singapore 
Eftersom Singapore ligger vid ekvatorn där vindarna är för svaga för att det ska gå att utvinna 
någon energi menar Inglin [16] att det inte är troligt att Singapore kommer kunna utveckla 
någon elproduktion från vindkraft. Även Hean [33] anser att vindkraft i Singapore inte är ett 
möjligt alternativ eftersom den genomsnittliga vindhastigheten i Singapore är lägre än den 
som behövs för att driva ett vindkraftverk med undantag för de månader då det är 
monsunsäsong. Singapore saknar även de stora ytor som traditionellt behövs för vindkraftverk 
[33].  

Men det finns företag som tror på vindkraft i Singapore om rätt teknik används. Det 
singaporianska företaget Cygnus Power designar och tillverkar vindkraftverk med vertikal 
axel som är bättre anpassade för ett tropiskt klimat med osäkrare vindar. Dessa kan operera 
vid en lägre vindhastighet och vid alla olika vindriktningar. De menar även att problemet med 
Singapores svaga vindar kan hanteras genom att placera vindkraftverken högt upp där vinden 
är starkare och de har även börjat utforska möjligheten att utnyttja vinden som kommer från 
kyltorn, ventilationssystem, stora vägar, tågtunnlar och mellan hus. [34] 

Energy Market Authority [35] menar dock att vindhastigheten är för låg för att det ska bli 
ekonomiskt med vindkraftverk i Singapore. Även med ny teknik som möjliggör utnyttjande 
av vinden vid lägre vindhastigheter anser de att vindkraft inte är ett aktuellt alternativ [35]. 

Denna teori styrks även av en studie som undersökte möjligheten att utveckla vindkraft i 
Singapore med hjälp av mindre vertikalaxlade turbiner. Författarna kom fram till att det inte 
var ekonomiskt rimligt då grundinvesteringen som vindkraftverket innebar aldrig betalade av 
sig under vindkraftverkets livstid, inte ens vid väldigt optimistiska skattningar av 
effektiviteten på vindkraftverket. De konstaterade att vindkraft i framtiden kan komma att bli 
ett möjligt alternativ för Singapore, men då måste tekniken för utvinnandet av energi vid låga 
vindhastigheter förbättras avsevärt. [36]   
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4.2 Geotermisk energi 

4.2.1 Fakta om geotermisk energi 
Geotermisk energi är energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden sedan jordens 
bildande eller som ständigt nybildas genom radioaktivt sönderfall i jordens inre. Den 
geotermiska energin finns både i det fasta berget och i vätskan som fyller ut sprickor och 
porer i berget. För att utvinna energin borras djupa hål ur vilka vatten eller ånga extraheras. 
Oftast uppträder geotermisk energi i form av varmt eller hett vatten. Vattentemperaturerna 
varierar mycket och kan bli mycket höga utan att förångas på grund av det höga trycket på 
lagringsdjupet. Om jordskorpan är tunn eller om det finns aktiva vulkaner i området är det 
vanligt att påträffa ånga istället för vatten. [37] 

För att använda geotermisk energi till att generera elektricitet finns tre olika typer av 
kraftverk. De har vissa designskillnader men alla har gemensamt att den geotermiska ångan 
leds genom en turbin som sedan är kopplad till en generator. Geotermisk energi används för 
att generera elektricitet i 24 länder och de ledande länderna är USA, Filippinerna, Indonesien, 
Mexico, Italien och Nya Zeeland [38]. Det land med störst andel geotermisk elektricitet i 
förhållande till landets totala elkonsumtion är Island som täcker 25 procent av sin 
elkonsumtion med geotermisk elektricitet [37]. Den totala installerade kapaciteten i världen är 
11 GW och produktionen är ungefär 68 000 gigawattimmar per år vilket ger en 
utnyttjandegrad på 71 procent [38]. 

Även om den lagrade energin i jordens inre är väldigt stor och jordens inre dessutom ständigt 
tillförs ny energi från radioaktivt sönderfall är möjligheterna för användning av geotermisk 
energi begränsade. Detta beror på att den geotermiska energin kan vara svårtillgänglig och 
därmed bli för dyr att utvinna. Innan man börjar utvinna geotermisk energi på ett ställe 
genomförs därför omfattande förundersökningar. Mängden tillgänglig energi på platsen beror 
på bergrundens uppbyggnad, sammansättning, läge och relation till djupare liggande inre 
processer [37]. För att generera elektricitet krävs dessutom geotermiska resurser med extra 
hög temperatur vilket är ännu svårare att hitta. Dessa resurser är normalt begränsade till delar 
av världen som har aktiva vulkaner eller är lokaliserade vid gränser mellan kontinentalplattor 
eller hetfläckar [38].  

Ett land som tack vare sina resurser har kunnat bli framgångsrika inom geotermisk energi är 
Island. Island ligger över gränsen mellan den nordamerikanska kontinentalplattan och den 
eurasiska kontinentalplatten och detta är en av de platser i världen där kontinentalplattorna rör 
sig som mest. Island har därmed flera aktiva vulkaner och heta källor och drabbas ofta av 
jordbävningar. Det finns över 20 högtemperatursområden på Island där temperaturen under 
marken når 250 grader inom 1000 meters djup. Island har därmed bra förutsättningar för 
utvinning av geotermisk energi. [39] 

Island fortsätter öka sin utvinning av geotermisk energi och 25 % av landet elförsörjning 
genereras från geotermisk energi. Totalt genereras all elektricitet i landet från förnybara källor 
[40]. Deras stora geotermiska resurser tillsammans med att den lokala efterfrågan fortsätter 
hålla sig på samma nivå gör att Island har börjat utforska möjligheten att exportera geotermisk 
elektricitet via kraftledningar till resten av Europa [41].  
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Även flera delar av Asien har stora resurser för geotermisk energi. Indonesien och 
Filippinerna är rankade som nummer två och tre i mängd installerad kapacitet för generering 
av geotermisk elektricitet och tillväxten är större än i USA. Det är för tillfället 8 nya projekt 
för produktion av geotermisk elektricitet under byggnation i regionen. [41] 

Om man jämför geotermisk energi med andra förnybara energikällor är den största fördelen 
med geotermisk energi att den finns tillgänglig 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan till 
skillnad från solkraft och vindkraft som bara finns tillgängligt när det är sol respektive vind.  
Den största nackdelen med geotermisk energi är att det är en stor grundinvestering för att 
bygga anläggningen och infrastruktur till den. Man måste därför vara säker på att man väljer 
en bra plats för sin anläggning som gör den stora grundinvesteringen lönsam. [38] 

4.2.2 Geotermisk energi i Singapore 
Möjligheterna till att använda geotermisk energi till elproduktion i Singapore är mycket 
begränsade. Singapore har inga vulkaner och är inte heller lokaliserat vid gränser mellan 
kontinentalplattor vilket gör att de saknar förutsättningar för att utvinna geotermisk energi 
[16]. Singapores begränsade yta och brist på geotermiska resurser gör att geotermisk energi 
inte är ett möjligt alternativ för att utöka elproduktionen anser National Climate Change 
Secreteriat [42].   

4.3 Vattenkraft 

4.3.1 Fakta om vattenkraft 
Värmen från solen gör att vatten i sjöar och hav avdunstar och bildar moln. Molnen ger sedan 
regn och snö och denna nederbörd samlas i vattenmagasin [43]. Läges- och rörelseenergin 
som finns i vattnet kallas för vattenenergi. För att använda energin i vattnet för att producera 
elektricitet används vattenkraftverk som utnyttjar skillnaden i lägesenergi mellan vatten i 
magasin på hög höjd och låg höjd. Vattenenergi kan även omvandlas till elektricitet genom 
vågkraftverk som utnyttjar energin i vågor och tidvattenkraftverk som utnyttjar de periodiska 
höjdskillnaderna mellan lågvatten och högvatten. Att använda vågkraftverk och 
tidvattenkraftverk för elproduktion är fortfarande inte särskilt utbrett [44].   

I ett vattenkraftverk kan olika sorters turbiner användas och vilken turbin som är bäst lämpad 
till vattenkraftverket beror på fallhöjden och vattenflödet. Turbinen driver sedan en generator 
som producerar elektricitet. Fallhöjden och vattenflödet är det som påverkar vilken effekt man 
kan få ut från vattenkraftverket och effekten är direkt proportionell mot fallhöjden och 
vattenflödet. [45]  

Vattenkraft är en utbredd energikälla som i slutet av 2010 stod för 16,1 procent av den globala 
energianvändningen. Vattenkraft produceras i över 150 länder och den största producenten av 
vattenkraft är Kina. Asien stod för 32 procent av den totala produktionen av vattenkraft år 
2010. Afrika står för endast 3 procent av den totala produktionen av vattenkraft och är därmed 
den region som producerar minst vattenkraft i världen. Afrika anses dock ha stor potential för 
utbyggnad av vattenkraft. [46]  



16 
 

Det land som genererar störst andel av sin totala elproduktion från vattenkraft är Norge. I 
Norge står vattenkraft för 95,3 procent av den totala elproduktionen [47]. Norge har gott om 
fjordar, berg och älvar och har därmed bra geografiska förutsättningar för vattenkraft [48]. 
Med sina cirka 4000 flodsystem har landet mycket stora vattenkraftresurser [49].  

Norges långa erfarenhet av användning av vattenkraft har gjort att landet har utvecklat 
expertis inom alla delar av vattenkraft, från planering och design till installation av 
vattenkraftverk [49]. Deras geografiska förutsättningar har sporrat norsk ingenjörskonst i 
byggen av kraftverk, dammar, tunnlar och broar [48]. Norge har alltid haft ett stort fokus på 
att uppnå effektivt och miljövänligt utnyttjande av deras resurser och de norska 
myndigheterna och elbolagen har blivit experter på att kontrollera och hantera landets 
vattenkraftresurser [49]. 

Fördelar med vattenkraft är, förutom att det är en förnybar energikälla, att kostnaden är 
relativt låg i förhållande till andra förnybara energikällor. Det är dessutom en flexibel 
energikälla eftersom vattenkraftverken snabbt kan justera sin produktion [46]. Nackdelar med 
vattenkraft är att vattenkraftverken stör det naturliga flödet i floder och därmed kan skada 
lokala ekosystem. Att bygga stora dammar och reservoarer innebär även ofta att människor 
och djur måste flytta [44]. 

En annan nackdel med vattenkraft är att i vattenkraftverk med begränsad reservoarkapacitet 
kan elproduktionen variera beroende på vilken säsong det är. I perioder med lite regn kan 
vattenkraftverk med små reservoarer därmed tömma sina reservoarer vilket gör att de inte kan 
hålla en jämn elproduktion. Även om perioder med lite regn ofta går att förutspå kan det bli 
problem om dessa perioder blir längre än förväntat. [8] 

Eftersom det krävs vattendrag med fallhöjd och rimligt vattenflöde för att generera elektricitet 
med hjälp av vattenkraftverk är vattenkraft geografiskt begränsat och därmed inte en möjlig 
källa för elproduktion för alla länder [50].  De bästa förutsättningarna för vattenkraft finns i 
bergiga områden med mycket regn [51]. För att ett vattenkraftverk ska vara ekonomiskt 
rimligt att bygga krävs en fallhöjd på minst fem meter [45].  

4.3.2 Vattenkraft i Singapore 
Singapore har i dagsläget inga vattenkraftverk [6]. Detta beror på att Singapore saknar ett stort 
flodsystem [12]. Landet är dessutom platt och saknar berg som kan bidra med en fallhöjd 
[52].   

Även om Singapore omges av vatten är vågkraft och tidvattenkraft svårt att utveckla i landet 
eftersom en stor del av vattnet utanför Singapore används som hamn och som farled för fartyg 
[35]. Det är dessutom väldigt lugnt vatten utanför Singapore vilket gör det till en bra hamn 
men innebär dåliga förutsättningar för tidvatten- och vågkraft [12].     
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4.4 Solkraft 

4.4.1 Fakta om solkraft 
Solens strålning mot jorden bidrar till att 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens 
totala förbrukning av fossila bränslen når jorden varje år. De två huvudsakliga teknikerna för 
att omvandla solenergi till elektricitet är genom solceller och termisk solkraft. [53]  

Solceller omvandlar solstrålning direkt till elektricitet. De består av en tunn skiva av 
halvledarmaterial, i de flesta fall kisel, som är skiktad i två delar av olika ledningstyp, p-typ 
och n-typ. I gränsområdet mellan skikten uppstår ett inbyggt elektriskt fält och när solljus 
absorberas i halvledarmaterialet frigörs elektroner. Elektronerna drivs över till n-sidan av det 
elektriska fältet och n-sidan blir negativt laddad. På p-sidan uppstår ett underskott av 
elektroner och denna sida blir positivt laddad. Mellan sidorna uppstår en elektrisk spänning 
och genom att halvledarmaterialet har en elektrisk kontakt på vardera sidan kan en elektrisk 
ström erhållas i en yttre krets [54]. Effekten som genereras av en solcell är låg och för att 
erhålla en högre effekt seriekopplas flera solceller till en solcellsmodul. Verkningsgraden i en 
solcell är endast 15 till 20 procent och det krävs många solceller för att erhålla en hög effekt 
vilket blir både väldigt dyrt och utrymmeskrävande [55].   

I termiska solkraftverk värmer solljus upp ett medium och värmen omvandlas sedan till 
elektricitet. För att omvandla värmeenergin till elektricitet används ofta en ångturbin som är 
kopplad till en generator. En annan metod är att låta värmen driva en Stirlingmotor [56]. För 
att uppnå tillräckligt höga temperaturer för att driva en ångturbin används heliostater vilket är 
stora solföljande speglar på stativ. Speglarna reflekterar och koncentrerar solstrålningen till en 
absorbator på toppen av ett soltorn. I soltornet upphettas vatten till hög temperatur och bildar 
ånga som sedan leds till ångturbinen. Termiska solkraftverk har högre verkningsgrad än 
solceller men är svårare att installera på grund av ångkretsen [57].  

En marknad för små solcellssystem utanför elnätet har funnits sedan 1970-talet men sedan 
sekelskiftet har användningen av solceller för nätansluten elproduktion vuxit kraftigast och 
dominerar nu marknaden. Eftersom produktion av elektricitet från solceller i de flesta länder 
är dyrare än konventionell elproduktion stimuleras tillväxten av olika former av 
marknadsstöd. I framtiden räknar man dock med att kostnaden för solceller blir så låg att det 
blir ekonomiskt lönsamt med solceller på många ställen i världen. [54] 

Mellan år 2000 och 2011 var solceller den snabbast växande tekniken för förnybar 
elproduktion i världen. År 2011 var den installerade kapaciteten i världen 65 GW vilket kan 
jämföras med år 2000 då den installerade kapaciteten var 1,5 GW [58]. Tyskland har den 
största installerade kapaciteten med 24,8 GW och följs av Italien med 12,8 GW [54]. Även 
Japan, Spanien, USA och China har hög installerad kapacitet. Termisk solkraft är inte lika 
utbredd och förekommer främst i USA och Spanien som har en installerad kapacitet på 1 GW 
respektive 500 MW [58].  

Tyskland är ett av de ledande länderna inom utveckling av förnybara energikällor och landet 
tillverkar en stor del av världens solceller och vindkraftverk. Landet har som mål att förnybar 
energi ska stå för hälften av elproduktionen år 2030 [59]. Trots att Tyskland har regn året runt 
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och himlen täcks av moln under två tredjedelar av dagen har landet lyckats bli världsledande 
inom solkraft. Detta beror till stor del på den lag för förnybar energi som introducerades för 
att motverka klimatförändringar och minska beroendet av fossila bränslen.  Lagen gör det 
möjligt för vem som helst att installera solceller på sin mark och ansluta dessa till elnätet. 
Kraftbolagen är sedan tvungna att köpa elen under 20 år till ett lagstadgat pris som är över tre 
gånger högre än marknadspriset. Detta bidrar till att installering av solceller kan ge bättre 
avkastning än att ha pengarna på banken [60]. 

Det finns därför över 300 000 solcellssystem i Tyskland som ägs av privatpersoner, bönder 
och små företag [60]. Detta har även utvecklat Tysklands industri och bidragit till att de är 
världsledande inom tillverkning av solpaneler [61]. Denna industri har dessutom bidragit till 
tusentals jobb i Tyskland [60].  

Det finns kritik mot installeringen av solpaneler i Tyskland på grund av landets dåliga 
väderförutsättningar med få soltimmar. Förespråkare menar dock att även om det hade varit 
bättre att installera solpaneler på soligare platser som exempelvis i Afrika hade detta bidragit 
till problem med transport av energin. Därför är det bättre att installera solpaneler på de 
platser där elkonsumtionen finns. [60] 

Som tidigare nämnts krävs många solceller i seriekoppling för att uppnå hög effekt vilket 
innebär att relativt mycket yta krävs. Förutom detta krävs även tillräcklig solstrålning. De 
områden som tar emot störst energimängd från solen är områden nära ekvatorn. Det beror på 
att solstrålningen där infaller nästan vinkelrätt mot marken och att vägen genom atmosfären är 
kortast där. Jämför man till exempel Sahara och Sverige är den infallande solenergin på en 
horisontell yta ungefär 2 200 kWh per kvadratmeter och år i Sahara och ungefär 1000 kWh 
per kvadratmeter och år i Sverige. [62]    

Elproduktionen från solceller varierar kraftigt beroende på säsong, tid på dygnet och vädret 
för dagen. I elnät där stor del av produktionen kommer från solkraft krävs att variationen kan 
vägas upp med hjälp av flexibla elnät och/eller lagring av energi. Elproduktionen från 
solceller kan inte kontrolleras så att den möter efterfrågan från konsumenter, däremot passar 
produktionen från solceller väl in på ställen där den största efterfrågan finns under dagen och 
särskilt på ställen där en stor del av efterfrågan beror på utbredd användning av 
luftkonditionering. [8] 

4.4.2 Solkraft i Singapore 
Även om solkraft står för en väldigt liten del av Singapores elförsörjning har den installerade 
kapaciteten som är ansluten till elnätet ökat kraftigt de senaste åren [63]. Om Singapores 
möjlighet till stora satsningar på solkraft råder det delade meningar. Singapores läge vid 
ekvatorn gör att de har hög genomsnittlig solstrålning och de tar emot 50 procent mer 
solstrålning än tempererade klimat [35]. De tar därmed emot 50 procent mer solstrålning än 
Tyskland och Japan som båda har blivit framgångsrika inom solkraft [64]. Den genomsnittliga 
solstrålningen i Singapore är hög och landet har runt 1500 soltimmar per år [12]. Singapores 
geografiska förutsättningar för solkraft kan därmed anses vara bra menar Energy Market 
Authority [65], Singapore Economic Development Board [64] och National Climate Change 



19 
 

Secreteriat [12]. Sapathy [66] anser att solkraft är ett område Singapore borde utforska för att 
förbättra sin energisäkerhet, utveckla industrin och skapa nya jobb.  

Faktorer som talar emot Singapores möjlighet till stora satsningar på solkraft är den 
begränsade landytan, den kraftiga urbaniseringen och vädret [12]. Vissa menar att Singapores 
landyta är för liten för att kunna bygga stora solfarmer och solpaneler och att vädret är för 
oregelbundet med många molniga dagar [12], [19]. Song & Boi [19] menar att även om 
teknologiska förbättringar kan göra att andelen solkraft i Singapore ökar kommer vädret och 
landytan begränsa det totala användandet av solkraft.  

Eftersom Singapore är kraftigt urbaniserat med många höga byggnader som skymmer solen 
kan även detta försvåra användningen av solkraft. Energy Market Authority [65] menar dock 
att Singapores urbana landskap kan vara en fördel då det ger landet en möjlighet att utveckla 
solceller som kan integreras i byggnader. Dessa solceller kan sedan utvecklas till att bli en 
exportvara för Singapore.  

Singapores industri gör att de har bra förutsättningar för att kunna bli världsledande inom 
utveckling av solkraft. De har en stark halvledarindustri och produktion av solceller använder 
liknande produktionsteknik [7]. Detta innebär att de har gott om kompetens som kan användas 
till utveckling av solkraftsteknik [64]. Singapores läge vid ekvatorn gör dessutom att de ligger 
bra till för att sedan exportera solceller till de länder som förmodligen skulle bli de första att 
bygga ut sin produktion av solkraft om priserna går ner [7].   

Singapore har i dagsläget flera stora företag inom produktion av solceller i landet. Men de 
solceller som produceras går främst till export och landet har få lokala initiativ och mål för 
solkraft till skillnad från många europeiska länder. [67]  

Regeringen i Singapore har varit bestämda i frågan att inte subventionera elektricitet utan låta 
marknaden styra. Eftersom elproduktion från solceller är dyrare än elproduktion från fossila 
bränslen gör detta att solceller inte fått lika stort genomslag i Singapore som i flera delar av 
Europa [20]. Flera tillverkare av solceller menar att Singapore måste implementera ett tariff-
system som låter producenter av elektricitet från solceller sälja sitt överskott till ett högre pris 
än marknadspriset för att göra det attraktivt för hushåll och företag att installera solpaneler 
[67]. Även Hong [7] anser att subventioneringar från staten krävs för att solkraft ska utvecklas 
i högre utsträckning i Singapore. Sapathy [52] menar att Singapores läge vid ekvatorn gör 
landet optimalt för att använda solkraft men att det idag inte finns tillräckligt många initiativ 
för att uppmuntra ägare av byggnader att installera solpaneler som är anslutna till elnätet.  

Kostnaden för solpaneler går nedåt men de är fortafarande dyra och skulle man köpa 
solpaneler för privat bruk tar det många år innan man tjänar på det jämfört med att köpa 
elektricitet från elnätet. Den allra största delen av Singapores befolkning bor dessutom i 
skyskrapor vilket gör det svårt för privatpersoner att installera solpaneler på sitt tak. [67]  

Privatpersoner har varit tillåtna att sälja överskott av elektricitet från solceller till elnätet sedan 
2008 och sedan 2011 har även företag varit tillåtna att sälja sitt överskott om deras 
installerade solkraftskapacitet är mindre än 1 MW. Men elmarknaden i Singapore gör det 
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nästan omöjligt att sälja sitt överskott till elnätet. Har man ett system för produktion av 
solkraft som är större än 1 MW krävs en licens från Energy Market Authority och man måste 
registrera sig hos Energy Market Company som en producent på elmarknaden fast man 
konsumerar all elektricitet från sitt solkraftssystem själv. Detta system har fått kritik för att 
vara för komplicerat och producenter av solkraft kan snart få det lättare att sälja sitt överskott 
av elektricitet till det nationella elnätet. Energy Market Authority håller på att se över de 
regler som finns och undersöker om det går att förenkla registreringsprocessen för 
producenter som vill sälja elektricitet över elnätet. [68] 

En annan förändring som Singapore har gjort gällande solkraft är att de under 2013 ändrade 
den begränsning de tidigare haft för hur stor kapacitet för solkraft som får vara kopplad till det 
nationella elnätet. Tidigare var denna begränsning 350 MW med under 2013 ändrades den till 
600 MW för att uppmuntra satsningar på förnybar energi. Begränsningen finns eftersom 
solkraft är en oregelbunden energikälla som beror på vädret och det behövs därmed tillräckligt 
med reglerkraft för att kunna backa upp elförsörjningen under dagar med mindre sol. [68]  

Hong [7] menar att eftersom kostnaden för elektricitet producerad av solceller har fallit med 
50 procent de senaste 10 åren och priserna för olja och gas har ökat vore det smart för 
Singapore att bygga ut sin produktion av solkraft i så hög utsträckning som möjligt. Även om 
solkraft är dubbelt så dyrt som elektricitet genererad från fossila bränslen vore det ändå bra 
för Singapore att utveckla produktionen av solkraft på grund av ett allt större fokus på 
miljöfrågor i världen och de ökande priserna för olja och gas. Men det har framhållits att även 
om alla bostadshus i Singapore täcktes med solpaneler skulle elektriciteten som genereras 
bara täcka 3 procent av det totala elbehovet. Att täcka en hög byggnad med solpaneler skulle 
kosta 1,5 miljoner SGD1 utan kostnaden för arbetare och installation. [7] 

Även Energy Market Authority anser att även om det mesta av Singapores takyta täcktes med 
solpaneler skulle bara mellan 3 och 4 procent av Singapores elkonsumtion mötas. Inglin [16] 
menar att dessa beräkningar är fel och att det finns betydligt mer yta tillgänglig för solpaneler 
än vad Energy Market Authority har räknat på då inte bara bostadshus kan täckas med 
solpaneler. Enligt Inglins beräkningar finns det tak, fasader och vägar som tillsammans bidrar 
till 100 kvadratkilometer yta som skulle kunna täckas med solpaneler. Dessa skulle kunna 
täcka en tredjedel av den totala elkonsumtionen i Singapore. Inglin menar dock att 100 
kvadratkilometer kan vara ett orealistiskt mål och att ett mer realistiskt mål skulle kunna vara 
35 till 40 kvadratkilometer vilket motsvarar ungefär 5 procent av Singapores totala yta. Med 
solpaneler på denna yta skulle 6 TWh elektricitet kunna genereras vilket motsvarar 20 procent 
av det konsumtionsmål på 30 TWh som Singapore har för år 2020. [16] 

Att solkraft kan täcka mer än bara några få procent av elkonsumtionen i Singapore menar 
även Sapathy [52].  Hans beräkningar utgår ifrån att Singapores totala yta är 740 
kvadratkilometer och av den ytan är 240 kvadratkilometer täckt av byggnader. En konservativ 
beräkning av takytan som skulle kunna täckas med solpaneler är 100 kvadratkilometer. 100 
kvadratkilometer tak kan täckas med solpaneler som har en total installerad kapacitet på 10 
GW och kan producera 40 GWh per dag i genomsnitt. Elkonsumtionen i Singapore är 90 
                                                           
1 1,5 miljoner SGD motsvarar 7,9 miljoner SEK [93]. 
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GWh per dag och solkkraft skulle därför kunna bidra med över 40 procent av Singapores 
elförsörjning. [52] 

4.5 Biokraft 

4.5.1 Fakta om biokraft 
När elektricitet produceras från biomassa kallas den för biokraft [69]. År 2011 stod avfall och 
biobränsle för totalt cirka 1,9 procent av den totala elförbrukningen i världen [70]. Biomassa 
är en förnybar energikälla och kan bestå av olika energigrödor, restprodukter eller avfall. I ett 
biokraftverk förbränns biomassan i en värmepanna och vattnet i värmepannan värms därmed 
upp till en hög temperatur. Ångan som bildas driver sedan en turbin som är ansluten till en 
generator.  Ångan som passerar turbinen kan sedan värma fjärrvärmevatten som via 
fjärrvärmenätet kan användas till uppvärmning av lokaler och bostäder [71].  Eftersom både 
elektricitet produceras och överskottsvärmen utnyttjas kan biokraftverk få en hög 
verkningsgrad. Vanligtvis utnyttjas mer än 90 procent av energiinnehållet vilket kan jämföras 
med ett kärnkraftverk där endast ungefär 20 procent av den tillförda energin utnyttjas [69].    

De typer av biomassa som används till elproduktion är skogsprodukter, energigrödor och 
avfall. Skogsprodukter är träbränsle som kommer från skogar och planteringar, ofta är det 
restprodukter från skogsindustrin. Träbränslet tillverkas ofta i form av pellets och briketter 
genom att restprodukter som sågspån och bark pressas samman. Energigrödor odlas i 
jordbruket och kan användas till att framställa olika typer av biobränslen som exempelvis 
biogas och etanol. Avfall och biprodukter kan innefatta bland annat gödsel, avloppsvatten, 
slam och hushållsavfall. [71]  

Förbränning av biomassa bidrar till koldioxidutsläpp i atmosfären på samma sätt som vid 
förbränning av fossila bränslen. Skillnaden är att biomassa binder koldioxid genom 
fotosyntesen när den växer. På sikt är därför biomassa koldioxidneutralt om det används på 
rätt sätt, det vill säga om odling och produktion sker på ett kontrollerat och hållbart sätt. [71]  

Användning av biomassa kan dock bidra till negativa effekter för miljön. Odling av 
energigrödor innebär ofta högre subventioner för landägaren vilket gör att denna odling blir 
mer lönsam än odling av livsmedel. Detta leder i sin tur till högre matpriser. Att plantera 
biomassa kräver även stora landytor och om de inte hanteras på rätt sätt kan de påverka 
skogsindustrin och den biologiska mångfalden [72]. Den ökade efterfrågan på biobränsle har 
lett till att exploateringen av skog har ökat kraftigt och till exempel har den trädbevuxna 
arealen i Indien minskat från ungefär 25 procent till 10 procent sedan mitten av 1900-talet 
[73].   

Det är fortfarande dyrare att producera elektricitet genom att använda biomassa jämfört med 
exempelvis kol, gas och kärnkraft men på sikt förväntas tekniska och logistiska förbättringar 
att medföra lägre priser [72].  För att bioenergi i framtiden ska kunna stå för en större del av 
elproduktionen krävs att biomassaproduktionen och de tekniska systemen utformas 
effektivare. Det finns även en stor outnyttjad potential i form av organiskt avfall och 
biprodukter [73].   



22 
 

Organiskt avfall kan vara både hushållsavfall och industriavfall. Avfallet kan antingen 
förbrännas direkt eller omvandlas till brännbar gas i biogasanläggningar [73]. Att använda 
avfall som bränsle är även en fördel eftersom det minskar behovet av att lägga avfall på 
deponi, något som är dåligt för både klimatet och miljön [74]. För de material som går att 
återvinna är det dock bättre att återvinna än att använda avfallet för elproduktion [75].   

De fysiska och ekologiska förutsättningarna för biomassaproduktion varierar kraftigt mellan 
olika länder och ekosystem och det som framförallt krävs är stora landytor [73]. Biomassa 
används för energiförsörjning främst i länder med stor skogsindustri där det finns 
restprodukter som grenar, flis och sågspån som kan användas för att producera elektricitet och 
värme. Även i länder med omfattande jordbruk och industrier som producerar mycket 
avfallsprodukter används biomassa för energiförsörjning [72].  

Ett av de länder i världen som varit mest framgångsrika inom biokraft är Finland som 2008 
stod för 28,6 procent av den totala produktionen av elektricitet från biomassa i Europa [76]. 
Biokraft stod år 2011 för cirka 15,6 procent av den totala elförsörjningen i Finland [77].  

Finland är det land i Europa med störst andel skog i förhållande till sin totala yta [78]. Med 
sina stora skogsresurser har finska bioenergiföretag gott om resurser nära till hands. Finland 
producerar 100 kubikmeter trä varje år och skördar bara 50 kubikmeter av detta, landet har 
därmed mer skog än de har användning för [79]. För att gynna förnybar energi har Finland 
infört subventioneringar för energi producerad från vind och biomassa. De har även infört en 
värme-bonus för kombinerade anläggningar som producerar både värme och elektricitet. [80]  

Biomassa är en stabil och tillförlitlig energikälla för produktion av elektricitet och värme men 
vid större volymer kan det vara svårt att säkra leveranser [72]. När biomassan produceras som 
en biprodukt i en process med ett annat primärt mål är tillgången till biomassa beroende av att 
produktionsanläggningen fortsätter vara igång. I de fall där produktionen av bioenergi är 
beroende av import av biomassa är det liknande försörjnings- och prisrisk som för inköp av 
fossila bränslen. Ett sätt att minska priset och risken för att bli utan biomassa är att förhandla 
långtidskontrakt med leverantörer av biomassa. Man kan också skaffa en portfolio av många 
olika sorters biomassa för att minska riskerna. Eftersom biomassa kan importeras från länder 
som inte exporterar fossila bränslen kan en diversifiering av import av biomassa från olika 
länder fortfarande minska energisäkerhetsriskerna [8]. Den politiska risken med biomassa är 
liten och tillgången är geografiskt väl spridd [72]. 

En annan risk med bioenergi är att säsonger för olika typer av grödor som används som 
bränsle i biokraftverken kan påverka tillgängligheten av biomassa och därmed påverka 
energisäkerheten. För att minska risken för detta kan biokraftverk eldas med både kol och 
biomassa och man kan även lagra vissa typer av biomassa som exempelvis träflisor och 
halmbalar. [8] 

4.5.2 Biokraft i Singapore 
Förutom en liten andel solkraft kommer all Singapores förnybara elektricitet från biokraft. År 
2011 stod avfall 2,6 procent av elförsörjningen och övriga biobränslen för 0,1 procent av 
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elförsörjningen [6]. Bland de övriga biobränslena är ett exempel träflisor som Sembcorp 
använder i sitt kraftverk i sydvästra Singapore [81].  

Singapores möjlighet till utveckling av biokraft råder det delade meningar om. Energy Market 
Authority menar att av alla förnybara energikällor är det solkraft och bioenergi som är de 
bästa möjligheterna för Singapore [35].  Samtidigt anser National Climate Change Secreteriat 
[12] att Singapores begränsade yta och höga befolkningstäthet gör att landet saknar potential 
för att odla biomassa. En annan möjlighet är att importera biomassa från andra länder men det 
anser Sapathy [52] gör att Singapore blir för beroende av importerade grödor för att det ska 
vara realistiskt. 

Samtidigt har länder i närheten av Singapore goda förutsättningar för att odla biomassa och 
länderna har gjort stora insatser för att utveckla sin produktion av biomassa. Indien, Malaysia, 
Indonesien och Thailand håller på att utforska möjligheterna till att använda grödor som 
jatropha, sockerrör, palmolja och kokosnötter till energiförsörjning [7]. Hong [7] menar att 
Singapore är väl beläget för att eventuellt kunna dra nytta av de insatser som de närliggande 
länderna har gjort.  

Gällande Singapores avfall så återvinns 60 procent av avfallet och resten eldas i kraftverken 
eller går till deponi [82]. Under 60- och 70-talet förlitade sig Singapore på deponering och 
nedgrävning av avfall för att hantera allt avfall som genererades i landet. På slutet av 70-talet 
blev det dock allt mer påtagligt att landbegränsningen gjorde att det krävdes en ny metod för 
att ta hand om avfallet. Därför byggdes landets första anläggning som omvandlade avfall till 
energi. Syftet var att minska avfallets volym med 90 procent [83]. Idag har landet fyra 
kraftverk som eldas med avfall och för att hantera den förväntade ökningen av avfall planeras 
en femte anläggning att byggas. År 2012 brändes 7 475 ton avfall per dag och askan som blir 
kvar efter förbränningen kan användas i konstruktion eller återvinning för att spara plats i 
deponierna [82].   

Utvecklingen av elproduktion från avfall begränsas av mängden avfall som genereras och 
samlas in i Singapore [19]. Det främsta syftet med förbränningsanläggningarna för avfall i 
Singapore är dock inte att generera elektricitet, utan att minska avfallets volym [82].  

5 Analys 

5.1 Vindkraft 
Faktorer som kan möjliggöra framgång inom vindkraft är geografiska förutsättningar och 
statliga satsningar [28], [30]. Detta försvårar möjligheten för Singapore att satsa på vindkraft 
eftersom de saknar de geografiska förutsättningarna som relativt bra vindar, möjligheten till 
samarbete med grannländer och tillgång till ytor som lämpar sig för vindkraft både på land 
och till havs [16], [33], [35]. Statliga satsningar däremot som subventionering, införandet av 
kooperativ vindkraft och stora satsningar på forskning och utveckling av vindkraft är åtgärder 
som är möjliga även för Singapore om de bestämmer sig för att utöka sin elproduktion från 
vindkraft.  
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Ett problem med vindkraftens påverkan på energisäkerheten är att elproduktionen från ett 
vindkraftverk beror på naturliga cykler och därmed varierar i olika tidsskalor [8]. 
Vindkraftverk är bara igång mellan vissa vindhastigheter och hur stor elproduktionen är beror 
på hur stark vinden är [23]. Detta innebär att vindkraft inte är en särkskilt pålitlig energikälla 
och det kan vara svårt att förbättra energisäkerheten med hjälp av vindkraft eftersom 
energisäkerhet bygger på att elförsörjningen ska vara pålitlig, prisvärd och tillräcklig. Den 
varierande produktionen påverkar i vilken grad vindkraft kan ersätta fossila bränslen och för 
att se till att elförsörjningen blir pålitlig trots variationerna krävs att det finns tillräckligt med 
reglerkraft som kan balansera upp vindkraften. Behovet av reglerkraft kan minskas om 
vindkraft kan kombineras med solceller eftersom vindkraftverk producerar mer elektricitet 
under sommaren och solceller producerar mer elektricitet under vintern. Man kan även 
minska behovet av reglerkraft genom att använda vattenkraftverk som komplement till 
vindkraftverken [8]. Elproduktionen från vattenkraftverk kan snabbt regleras beroende på 
behovet och man kan därmed dra nytta av vattenkraftresurser i sina grannländer [29]. 
Singapore saknar denna möjlighet men skulle eventuellt kunna balansera elproduktionen med 
hjälp av solceller om landet började utveckla vindkraft. Om inte detta går skulle de däremot 
bli tvungna att göra investeringar i reglerkraft vilket kan bli väldigt kostsamt om landet saknar 
flexibla kraftverk [8]. Detta kan därmed påverka hur prisvärd vindkraft är som energikälla för 
Singapore.    

Även om vindkraft inte är ekonomiskt rimligt i Singapore i dagsläget kan utveckling av ny 
teknik som möjliggör bättre utvinnande av energi vid låga vindhastigheter göra att vindkraft 
blir aktuellt för Singapore. För att vindkraften då ska kunna bidra till en bättre energisäkerhet 
för Singapore krävs det att tekniken har förbättrats så pass mycket att det blir prisvärt med 
vindkraft och att reglerkraften i Singapore är så pass utbyggd att den kan hantera 
variationerna i elproduktionen och se till att elförsörjningen är pålitlig.  

5.2 Geotermisk energi 
För att kunna utveckla elproduktion från geotermisk energi är de geografiska 
förutsättningarna en avgörande faktor och de bästa förutsättningarna finns vid gränser mellan 
kontinentalplattor där det ofta finns flera vulkaner och heta källor [38]. Singapore ligger inte 
vid några gränser mellan kontinentalplattor och har inga vulkaner [16], [42]. Utan dessa 
förutsättningar finns inga möjligheter för Singapore att utvinna geotermisk energi och därmed 
inga möjligheter att använda geotermisk energi för elproduktion.  

Eftersom geotermisk energi har en jämn genereringskapacitet som är jämförbar med kraftverk 
som drivs med konventionella energikällor kan investeringar i kraftverk som drivs av 
geotermisk energi ersätta nya investeringar i kärnkraft, kolkraft och naturgas [8]. Tillgången 
till geotermisk energi påverkas inte av naturliga cykler och är därför tillgänglig dygnet runt 
[38]. Geotermisk energi är därmed en energikälla som kan bidra till en säker elförsörjning i de 
länder där de geografiska förutsättningarna finns, men för Singapore som saknar rätt 
förutsättningar är det inte troligt att geotermisk energi kan bidra till en säkrare elförsörjning.   
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5.3 Vattenkraft 
Även när det gäller vattenkraft är de geografiska förutsättningarna avgörande för om det är en 
möjlig källa för elproduktion för ett land eller inte. Vattendrag med fallhöjd och rimligt 
vattenflöde krävs vilket gör att de bästa förutsättningarna finns i bergiga områden med mycket 
regn [50], [51]. Singapore saknar både berg och ett flodsystem vilket gör att möjligheterna till 
att använda vattenkraft till landets elförsörjning är mycket begränsade [12], [52]. För att 
utvinna rörelseenergin i vattnet genom vågkraft och tidvattenkraft krävs inga berg eller floder 
men i dagsläget är vattnen utanför Singapore kraftigt trafikerade på grund av att det är en av 
världens största hamnar med flera stora farleder utanför vilket för att det är svårt att bygga 
vågkraftverk och tidvattenkraftverk där [35]. Vattnet är dessutom väldigt lugnt och vågfritt 
vilket gör det opassande för vågkraft [12].  

Kostnaden för vattenkraftverk är relativt låg jämfört med andra förnybara energikällor [46]. 
Hur pålitlig vattenkraft är som energikälla beror på hur den används. När det gäller 
tidvattenkraft och vågkraft är elproduktionen varierande men produktionen går att förutspå. 
Vattenkraftverk med begränsad reservoarkapacitet kan medföra att elproduktionen blir ojämn 
i perioder med lite regn. Stora vattenkraftverk däremot har en jämn genereringskapacitet och 
produktionen kan snabbt justeras [8]. Vattenkraft kan därmed anses vara en både prisvärd och 
pålitlig energikälla om den används på rätt sätt. För att kunna bidra till en säker elförsörjning 
krävs även att den är tillräcklig vilket beror på förutsättningarna i landet. För ett land som 
Norge som har gott om vattenkraftresurser och genererar en stor andel elektricitet från 
vattenkraft blir vattenkraft en av de energikällor som bidrar till att elförsörjningen i landet blir 
tillräcklig. För Singapore däremot, som saknar vattenkraftresurser, kan vattenkraft inte bidra 
till varken en tillräcklig, prisvärd eller pålitlig elförsörjning och därmed heller inte bidra till 
att förbättra energisäkerheten.     

5.4 Solenergi 
De viktigaste förutsättningarna för solkraft är att det finns gott om sol och gott om yta 
eftersom solceller har relativt låg effektivitet [55], [62]. Även om Singapore är litet och 
väldigt tätbefolkat och därmed saknar stora, fria ytor har landet gott om sol [12]. Områden 
nära ekvatorn tar emot störst energimängd från solen och Singapore som ligger nära ekvatorn 
tar emot 50 procent mer solstrålning än tempererade klimat [35]. Detta innebär att Singapore 
tar emot 50 procent mer solstrålning än Tyskland, som har varit väldigt framgångsrika inom 
solkraft.  

Om Tyskland, med regn året runt och molnigt väder under två tredjedelar av dagen, ändå har 
lyckats bli världsledande inom solkraft borde Singapore, med gott om sol, ha ännu bättre 
förutsättningar än Tyskland att kunna utveckla sin solkraft. De stora framgångarna för 
Tyskland har möjliggjorts genom lagar och subventioneringar som har haft som syfte att 
minska klimatförändringarna och beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av detta har vem 
som helst kunnat installera solceller och sälja överskottselen till kraftbolagen som är tvungna 
att köpa elen under 20 års tid till ett pris som är över tre gånger högre än marknadspriset. Att 
installera solceller på sin mark blir därmed en investering jämförbar med att ha pengarna på 
banken [60]. I Singapore däremot har regeringen varit bestämda i frågan att inte 
subventionera elektricitet utan låta marknaden styra. Eftersom produktion av elektricitet från 
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solceller är dyrare än produktion från fossila bränslen bidrar detta till att solceller inte fått lika 
stort genomslag i Singapore som i Tyskland [20]. För att göra det attraktivt för hushåll och 
företag att installera solpaneler menar flera källor att det skulle krävas subventioneringar som 
låter tillverkare sälja överskottselen till ett högre pris än marknadspriset [7], [52], [67]. 
Singapore har dessutom ett komplicerat system för att sälja överskottselen vilket har gjort det 
nästan omöjligt för producenter att sälja sitt överskott. Detta system håller dock på att ses över 
vilket kan bidra till att det blir lättare att sälja sitt elöverskott från solpaneler till elnätet och 
därmed mer attraktivt för privatpersoner och företag att installera solpaneler [68].  

En försvårande faktor för Singapores utvecklande av solkraft är som tidigare nämnt den 
begränsade ytan. Tyskland har bättre tillgång till ytor som lämpar sig för solpaneler och har 
därmed över 300 000 privatägda solcellssystem [60]. Den största delen av Singapores 
befolkning bor i skyskrapor vilket för det svårt för privatpersoner att installera solceller på sitt 
tak [67].  Den kraftiga urbaniseringen gör dessutom att de höga byggnaderna skymmer solen 
och detta kan försvåra användandet av solkraft [65].  

Dock ger detta Singapore möjligheten att utveckla solpaneler som kan integreras i byggnader 
vilket i slutändan kan utvecklas till en exportvara för Singapore [65]. Med sitt läge nära 
ekvatorn ligger de även bra till geografiskt för att kunna exportera solceller till de länder som 
förmodligen skulle bli de första att bygga ut sin produktion av solkraft om priserna går ner. 
Industrin i Singapore gör att det finns bra förutsättningar för att kunna bli världsledande inom 
solkraft.  Landet har en stark halvledarindustri och produktion av solceller använder liknande 
produktionsteknik [7]. I Tyskland har utvecklingen av solkraft utvecklat deras industri mycket 
och även bidragit tusentals jobb [60], [61]. Detta är fördelar som även Singapore skulle kunna 
erhålla genom att satsa på solkraft.  

För att solkraft ska kunna bidra till en säkrare elförsörjning i Singapore krävs att den bidrar 
till en elförsörjning som är mer pålitlig, prisvärd och tillräcklig. Gällande pålitlighet så 
varierar elproduktionen från solceller kraftigt beroende på säsong, tid på dygnet och vädret för 
dagen. Om en stor del av elförsörjningen ska täckas av solkraft krävs att variationerna kan 
vägas upp med hjälp av flexibla elnät, reglerkraft och lagring av energi [8]. För Singapore blir 
dock variationerna inte lika stora eftersom de på grund av sitt geografiska läge vid ekvatorn 
saknar årstider. De har därmed höga temperaturer och relativt jämn solstrålning året runt [2], 
[12]. Men vädret kan variera från dag till dag och Singapore har även många molniga dagar 
[12].  

Behovet av reglerkraft i Singapore kan dock minskas av att det finns en korrelation mellan 
efterfrågan och elproduktionen från solceller. Solceller producerar mest elektricitet under 
dagen eftersom det är då solen är framme och under dagen är även efterfrågan som störst. 
Detta stämmer dessutom särskilt bra när en stor del av efterfrågan kommer från behovet av 
luftkonditionering, vilket är fallet för Singapore som på grund av de höga temperaturerna året 
runt använder mycket luftkonditionering. Dock går det inte att anpassa exakt så att 
produktionen och efterfrågan matchar varandra och det kommer fortfarande att finnas ett 
behov av reglerkraft om elförsörjningen från solceller ska bli pålitlig. [8] 
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Den andra faktorn man måste ta hänsyn till gällande energisäkerhet är prisvärdhet. Kostnaden 
för solpaneler går nedåt men de är fortafarande dyra och skulle man köpa solpaneler för privat 
bruk tar det många år innan man tjänar på det jämfört med att köpa elektricitet från elnätet 
[67]. Därför krävs som tidigare nämnts ofta olika former av marknadsstöd för att göra solkraft 
ekonomiskt rimligt. Även om det i dagsläget är mer prisvärt med fossila bränslen ökar 
priserna för fossila bränslen samtidigt som priserna för solkraft minskar vilket innebär att 
solkraft i framtiden kan komma att bli mer prisvärt än fossila bränslen [7]. I framtiden räknar 
man med att solceller blir så billiga att det blir ekonomiskt lönsamt på många ställen i världen 
[54]. Dock måste man även här ta hänsyn till kostnaderna för reglerkraft och lagring av 
energi, vid avsaknad av flexibla kraftverk kan kostnaderna för reglerkraft bli höga eftersom en 
förändring i produktionen kan minska effektiviteten mycket [8].  

Den sista faktorn som måste tas hänsyn till gällande energisäkerhet är tillräcklighet. Hur stor 
del av elförsörjningen i Singapore som solkraft skulle kunna stå för råder det delade meningar 
om. Dock menar både Inglin [16] och Sapathy [52] att det finns ungefär 100 kvadratkilometer 
yta som skulle kunna täckas med solpaneler. Singapores totala yta är 740 kvadratkilometer 
och av detta täcks 240 kvadratkilometer av byggnader. Men det är inte bara tak som skulle 
kunna täckas med solpaneler utan även fasader och vägar skulle kunna täckas till viss del. 
Dock innebär 100 kvadratkilometer yta att över 13 procent av Singapores yta skulle täckas av 
solpaneler och Inglin [16] menar att 35 till 40 kvadratkilometer skulle vara ett mer realistiskt 
mål. Med solpaneler på denna yta skulle 6 TWh elektricitet kunna genereras vilket motsvarar 
20 procent av det konsumtionsmål på 30 TWh som Singapore har för år 2020. Med 100 
kvadratkilometer täckta med solpaneler menar Sapathy [52] att över 40 procent av Singapores 
elkonsumtion idag skulle kunna täckas.  

Hur stor yta som faktiskt är realistiskt att kunna täcka med solpaneler är inte självklart men då 
Energy Market Authoritys beräkningar, som visar att solkraft bara skulle kunna täcka mellan 
3 och 4 procent av elförbrukningen i Singapore [16], endast utgår ifrån att taken på de statligt 
ägda bostadshusen skulle täckas med solpaneler är dessa beräkningar något pessimistiska. Att 
täcka 100 kvadratkilometer yta med solpaneler, vilket Inglin [16] och Sapathy [52] menar är 
möjligt, kanske inte är ett realistiskt mål i dagsläget då det kräver stora investeringar, både för 
installation samt reglerkraft. Men vid brist på andra alternativ för elförsörjning i framtiden 
kanske det ändå kan vara en möjlig lösning att täcka en så pass stor andel av landets yta med 
solpaneler. 

5.5 Biokraft 
För att odla biomassa krävs mycket yta och de länder som blir framgångsrika inom biokraft är 
därför ofta länder med mycket skog och jordbruk [72], [73]. För Singapore är återigen den 
begränsade ytan och höga befolkningstätheten ett problem. Singapore har inget jordbruk eller 
tillgängliga jordbruksmarker och har därför inga möjligheter att odla biomassa [2], [12]. Dock 
har flera av länderna i närheten av Singapore goda förutsättningar för att odla biomassa och 
ett sätt för Singapore att därmed ändå kunna använda biomassa till sin elförsörjning är genom 
att importera biomassa från dessa länder [7].  
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Ett annat sätt att använda biomassa till elförsörjningen är genom att använda avfall som 
bränsle. Detta gör de delvis idag men syftet med förbränningen av avfall är främst att minska 
volymen på avfallet och skulle ett större fokus läggas på produktion av elektricitet skulle en 
större andel elektricitet kunna genereras från avfall [82]. Dock begränsas utvecklingen av 
elproduktion från avfall av den mängd avfall som genereras och samlas in i Singapore så det 
finns inte potential för någon stor utökning av elproduktionen från avfall [19]. Dessutom är 
det fortfarande bättre ur energisynpunkt att återvinna avfallet än att använda avfallet till 
elproduktion så återvinning bör därmed prioriteras [75].  

Ytterligare en faktor som kan bidra till framgång inom biokraft är subventioneringar för 
energi producerad från biomassa [80]. Eftersom Singapore inte har några subventioneringar 
för förnybar energi och elektricitet producerad från förnybara källor fortfarande är dyrare än 
elektricitet producerad från fossila bränslen kan detta vara en faktor som försvårar 
utvecklingen av biokraft i Singapore [8].  

Om biokraft ska kunna förbättra energisäkerheten krävs att den bidrar till en elförsörjning som 
är prisvärd, pålitlig och tillräcklig. Till skillnad från andra förnybara energikällor är 
bränslekostnaden en stor del av den totala kostnaden vid produktion av elektricitet från 
biomassa. Detta innebär att priset för biokraft, till skillnad från andra förnybara energikällor 
men i likhet med fossila bränslen, kan variera beroende på marknadspriset på bränslet. Detta 
gäller särskilt för Singapore som skulle bli beroende av att importera biomassa om de 
bestämde sig för att utöka sin elproduktion från biomassa. För att minska priset och samtidigt 
minska risken för att bli utan biomassa skulle de kunna förhandla långtidskontrakt med 
leverantörer i närliggande länder. Detta skulle även kunna bidra till mindre prisvariationer om 
de kan förhandla till sig ett långsiktigt fast pris på biomassa. [8] 

Priset på elektricitet genererad från biomassa beror även på vilken typ av biomassa man 
använder och används avfall kan i vissa fall bränslekostnaden bli negativ då man annars hade 
varit tvungen att ta hand om avfallet på annat sätt [8].   

Biomassa är en stabil och pålitlig källa för produktion av elektricitet. Biokraft har en jämn 
genereringskapacitet som är jämförbar med kraftverk som eldas med fossila bränslen och 
investeringar i biokraftverk skulle därmed kunna ersätta investeringar i kraftverk som eldas 
med naturgas i Singapore. Biokraft påverkas inte i lika hög grad som exempelvis solkraft och 
vindkraft av naturliga cykler. Till viss del påverkas dock vissa typer av biomassa av naturliga 
cykler och säsonger för olika typer av biomassa som används som bränsle i biokraftverken 
kan påverka tillgängligheten av biomassa. För att minska risken för detta kan biokraftverk 
eldas med kol i perioder med dålig tillgång till biomassa och man kan även lagra vissa typer 
av biomassa som exempelvis träflisor och halmbalar [8]. Singapore har dock en fördel i det 
avseendet eftersom länderna i närheten på grund av det geografiska läget nära ekvatorn delvis 
saknar årstider och har höga temperaturer året runt [2]. Odling av biomassa kan därmed ske 
året runt i Singapores grannländer vilket blir en fördel för Singapore eftersom de därmed kan 
skaffa en säker tillgång till biomassa året runt. 

Som tidigare nämnt är en komplicerande faktor om Singapore skulle utöka sin elproduktion 
från biomassa att de fortfarande skulle vara beroende av import [52]. Detta innebär att de 
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fortfarande riskerar att kunna bli utan bränsle. Dock är riskerna för import av biomassa och 
import av naturgas och olja olika. Tankfartyg och gasledningar som transporterar olja och gas 
utgör en större risk för miljön och även en större risk för terroristattacker och piratattacker än 
fartyg som transporterar biomassa. En annan skillnad är att en stor del av risken för Singapore 
med att importera naturgas och olja är att när gasen och oljan tar slut kommer de exporterande 
länderna bli tvungna att strypa sin export till Singapore, eftersom biomassa är en förnybar 
energikälla finns inte denna risk. Men tillgången till biomassa är fortfarande en risk och det 
kan vara svårt att säkra tillgång till biomassa över en längre tidsperiod. Som tidigare nämnt 
kan en lösning på detta vara att förhandla långtidskontrakt som säkrar tillgången under en 
längre tid framåt. Man kan också skaffa en portfolio av många olika sorters biomassa och 
importera från flera olika länder vilket kan minska risken för att bli utan biomassa [8]. 

En annan säkerhetsrisk med energiimport är att landets elförsörjning blir beroende av 
relationen till landet man importerar från [9]. En fördel i det avseendet med biomassa jämfört 
med fossila bränslen är att biomassa är mer geografiskt spritt än fossila bränslen och genom 
att importera biomassa från flera olika länder kan denna risk därmed minskas [8]. Eftersom 
flera av länderna i närheten av Singapore har bra förutsättningar för produktion av biomassa 
har Singapore därmed bra möjligheter för att kunna diversifiera sin import [7]. 

6 Slutsats 
Singapores geografiska förutsättningar gör att vindkraft, vattenkraft och geotermisk energi 
inte är möjliga att använda till landets elförsörjning. Även om dessa energikällor kan 
användas till att förbättra energisäkerheten i andra länder med andra geografiska 
förutsättningar kan dessa inte förbättra energisäkerheten i Singapore. Dock kan tekniska 
förbättringar som möjliggör utvinnande av energi vid låga vindhastigheter till en lägre 
kostnad göra att vindkraft i framtiden blir en energikälla som kan användas till elförsörjning i 
Singapore. Om reglerkraften i Singapore då är tillräckligt utbyggd kan den användas till att 
förbättra energisäkerheten.  

De förnybara energikällor som kvarstår är solkraft och biokraft. Dessa energikällor har både 
positiva och negativa energisäkerhetsaspekter och de negativa aspekterna måste därmed vägas 
mot de negativa energisäkerhetsaspekter som dagens elförsörjning i Singapore har.  

Singapores geografiska förutsättningar gör att solkraft skulle kunna användas till att förbättra 
landets energisäkerhet. En ökad andel solkraft minskar beroendet av energiimport och därmed 
alla energisäkerhetsrisker som kommer med import. Även om solkraft har negativa 
energisäkerhetsaspekter som hög kostnad och ojämn produktion kan dessa minimeras så att 
effekten av att öka andelen elproduktion från solkraft blir en bättre energisäkerhet. Den höga 
kostnaden för att generera elektricitet från solenergi är på väg ner samtidigt som priserna för 
importerade fossila bränslen ökar. Dock kan subventioneringar från staten krävas innan 
solkraft blivit konkurrenskraftigt för att solkraft ska kunna implementeras i stor utsträckning i 
Singapore redan nu. Gällande den ojämna produktionen kan det hanteras genom att öka 
andelen reglerkraft, detta skulle exempelvis kunna göras med biokraft. Det finns dessutom en 
korelation mellan elproduktionen från solceller och efterfrågan i Singapore eftersom 
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efterfrågan är som störst under dagen, detta minskar behovet av reglerkraft. Förutom ur 
energisäkerhetssynpunkt skulle satsningar på solkraft ha andra fördelar för Singapore. Det 
skulle kunna bidra till att Singapore blir världsledande inom utveckling och produktion av 
solpaneler för tropiska klimat vilket i sin tur skulle kunna bidra till nya jobb och ökad export.   

Även biokraft skulle kunna förbättra energisäkerheten i Singapore, både genom att använda 
avfall och olika typer av biobränsle. Att använda avfall till elförsörjning finns det få negativa 
energisäkerhetsaspekter med, kostnaden är negativ eftersom avfallet annars måste hanteras på 
annat sätt och det är en pålitlig energikälla eftersom den kan bidra till en jämn elförsörjning 
som inte varierar på grund av naturliga cykler. Dock är mängden avfall som genereras i 
Singapore en begränsande faktor som gör att elproduktionen från avfall inte har potential att 
utökas i stor utsträckning.  

Då har elproduktion från importerad biomassa däremot större potential att kunna utökas. Flera 
länder i närheten av Singapore har goda förutsättningar för odling av biomassa och Singapore 
skulle kunna utnyttja detta. Biomassa är en pålitlig energikälla och hur mycket elektricitet 
man kan generera från biomassa varierar inte på grund av naturliga cykler som det gör för 
många andra förnybara energikällor. Singapore skulle därför kunna ersätta de gaseldade 
kraftverk de har idag med biokraftverk. Även om kostnaden för biomassa i dagsläget är högre 
än kostnaden för naturgas är som tidigare nämnt priset för naturgas på väg uppåt. Även här 
kan dock subventioneringar krävas i början för att utöka andelen elektricitet genererad från 
biomassa.  

Det stora beroendet av energiimport är det som i dagsläget gör att Singapores energisäkerhet 
är låg. Med importerad biomassa som källa för sin elproduktion fortsätter Singapore vara 
beroende av import för att klara av sin elförsörjning. Dock finns det väsentliga skillnader 
mellan import av fossila bränslen och import av biomassa vilket gör att importerad biomassa 
fortfarande kan förbättra energisäkerheten i Singapore. Med import av naturgas och olja finns 
flera energisäkerhetsrisker. Tekniska fel på gasledningarna, sabotage, terrorism, piratattacker 
och politiska konflikter gör alla att elförsörjningen inte är pålitlig. Att gasen och oljan 
dessutom är på väg att ta slut är ytterligare en energisäkerhetsrisk. Samtliga dessa risker 
elimineras om importen av gas och olja byts ut mot import av biomassa förutom risken för 
politisk konflikt som kan bidra till strypt import. Denna risk blir dock mindre vid import av 
biomassa jämfört med olja och naturgas eftersom tillgången till biomassa är mer geografiskt 
spridd än tillgången till olja och naturgas och det finns därmed möjlighet att diversifiera 
importen och importera från flera olika länder. Eftersom Singapore har flera länder i sin 
geografiska närhet som just nu utvecklar sin produktion av biomassa finns flera möjliga 
länder att importera från. Risken för prisvariationer och risken att bli utan biomassa kan även 
minimeras genom att förhandla långtidskontrakt med länder som exporterar biomassa.  

Med en större andel elproduktion från solkraft och biokraft kan Singapore minska sitt 
beroende av importerade fossila bränslen och få en säkrare elförsörjning som är mer 
långsiktigt hållbar. Att täcka hela Singapores elkonsumtion med hjälp av förnybara 
energikällor är i dagsläget inte möjligt på grund av tekniska och geografiska begränsningar 
men andelen elektricitet genererad från förnybara energikällor har potential att utökas. För 
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flera av de länder som varit framgångsrika inom förnybar energi har en bidragande faktor 
varit subventioneringar från staten som exempelvis skatteavdrag. Detta är något som skulle 
krävas även i Singapore för att kunna utöka elproduktionen från förnybara energikällor. Även 
satsningar på reglerkraft och noggranna analyser av hur en stor andel elektricitet genererad 
från förnybara energikällor påverkar säkerheten i elförsörjningen skulle krävas.  

Genom att utöka andelen solkraft och biokraft i Singapore skulle inte bara energisäkerheten 
förbättras utan det skulle även få positiva effekter för miljön och industrin i Singapore. Detta 
bidrar till ytterligare incitament att utveckla elproduktionen från förnybara energikällor i 
Singapore.  

Exakt hur en större andel elproduktion från solkraft och biokraft påverkar energisäkerheten är 
svårt att veta innan det har implementerats. Som förslag till vidare forskning ges därför att 
närmare undersöka hur säkerheten i elförsörjningen i Singapore påverkas av en högre andel 
solkraft och biokraft. Även att göra mer kvantitativa beräkningar av hur energisäkerheten 
påverkas av en större andel elektricitet genererad från biokraft och solkraft lämnas som 
förslag till vidare forskning.  
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