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bränns i sodapannan. I sodapannan förbränns det utlösta ligninet och värmen från den 

förbränningen värmer vatten som genererar ånga, som i sin tur används till torkning 

av massa och driver turbiner för elgenerering. Kok-kemikalierna går från sodapannan 

till kausticeringsprocessen där de återvinns för nytt kok. Den erhållna ångan, värmen 

och elen från sodapannan förser brukets egen process med energi och därutöver även 

el och värme för extern leverans. Den råa massan tvättas, bleks och torkas, se Figur 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Översikt över massakokningsprocessen (med tillstånd från Södra). 

 
SCMS levererar redan idag 75 GWh fjärrvärme till Mönsterås, Blomstermåla och 

Fliseryd (925 småhus och 160 kommersiella fastigheter) samt 87 GWh till det 

närliggande sågverket Södra Timber Mönsterås. Detta kan jämföras med att det från 

Södra Cell Värö (SCV), som producerar hälften så mycket massa som SCMS, 

levereras 120 GWh fjärrvärme till Varberg17. Det finns alltså stora möjligheter till 

utökad fjärrvärmeproduktion vid SCMS. Utöver fjärrvärme, producerar SCMS 800 

GWh el, varav 230 GWh levereras ut på det allmänna nätet.  

Oskarshamns Energi  

Det kommunala bolaget Oskarshamns energi levererar både el och fjärrvärme till 

Oskarshamns kommun med dess ca 26 000 invånare. 2010 hade bolaget 12 000 

elabonnenter (levererat 271 GWh) och levererade ca 155 GWh värme. I kommunen 

sker ungefär 90 % av uppvärmningen via fjärrvärme och bränslefördelningen till 

systemet framgår i Oskarshamns energis årsredovisning. Huvuddelen av bränslet 

                                      
                  

17 http://www.sodra.com/PageFiles/10517/sodrac_varo_sv.pdf 
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FÖRORD 

Den här studien har syftat till att redogöra för olika tekniska lösningar för att ta vara 

på restvärme från industriella processer för att utnyttja i första hand för fjärrvärme, 

men även andra möjliga avsättningar som absorptionskyla. I projektet har också 

bakomliggande hinder och möjligheter till samarbeten kring restvärmeleveranser 

analyserats. Tre fallstudier har genomfört för att ge en vidare bild av hur leveranser 

av restvärme fungerar och vilka effekter ett samarbete har för leverantören av 

restvärme respektive energibolaget.  

Projektet har genomförts av Jenny Arnell med flera på IVL Svenska 

Miljöinstitutet. En referensgrupp har varit knuten till projektet och bestått av Morgan 

Romvall (ordf.) Vattenfall, Lars Larsson Göteborg Energi, Mats Renntun E.ON, Bo 

Jansson Naturvårdsverket, Anders Eliasson Södra, Mats Bäck Sundsvall Energi AB, 

Lennart Gevreus Stenungsund Energi och Miljö Ab samt Reine Spetz Borealis. 

Det här projektet är ett av många i forsknings- och kunskapsprogrammet Fjärrsyn 

som finansieras gemensamt av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen. Fjärrsyn 

ska stärka möjligheterna för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad kunskap om 

fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för det hållbara samhället till exempel genom att 

bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. 

Rapporten har även rapportnummer B2077 i IVL Svenska Miljöinstitutets 

rapportserie. Rapporten är godkänd av John Munthe, Forskningschef, IVL Svenska 

Miljöinstitutet AB. 

 

Bo Johansson 

Ordförande i Svensk Fjärrvärmes teknikråd 

 

 

 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 

Fjärrsyns styrelse eller Svensk Fjärrvärme har tagit ställning till innehållet.   
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SAMMANFATTNING 

Restvärme från industrin står idag för nära 5 TWh levererad värme till 

fjärrvärmenäten i Sverige. Efter att interna effektiviseringar av den industriella 

processen har genomförts finns dock ytterligare potential för tillvaratagande av 

restvärme från svensk industri. Ett ökat nyttiggörande av industriell restvärme är 

därför önskvärt för såväl energibranschen, industrin och samhället; både för att 

optimera resursanvändandet i hela samhället, samt att minska miljöpåverkan.   

Projektet syftar till att redogöra för olika tekniska lösningar som finns för att 

tillvarata restvärme från industriella processer för utnyttjande för i första hand 

fjärrvärme. Genom att i denna studie belysa möjliga tekniska lösningar, dels generellt 

och dels genom faktiska samarbeten i form av tre fallstudier, ges en ökad kunskap 

och visar på möjligheten till ytterligare leveranser av restvärme från industriella 

processer.  

Flera studier har genomförts inom området och denna rapports mervärde ligger 

dels i att samla den tekniska kompetens och erfarenhet som finns kring nyttjande av 

restvärme, dels göra kvantitativa analyser samt kompletterande intervjuer. För att 

utreda vilka så kallade mjuka faktorer som är betydelsefulla vid denna typ av avtal 

och samarbeten har även en intervjustudie genomförts. Leverantörer av restvärme 

samt energibolagen har fått komma till tals och ge sina erfarenheter i frågan. Ett antal 

reella fall har analyserats för att besvara frågeställningar kring affärsmässiga 

lösningar och tekniska möjligheter kring restvärmeleveranser till fjärrvärmenätet 

De tre fallstudierna är ett fall som täcker Stenungsundsklustret, Kungälv och 

Göteborg ner till Värö (dvs. ingående systemen i ett möjligt framtida regionalt 

fjärrvärmesystem på västkusten), Oskarshamns fjärrvärmesystem samt Oxelösunds 

fjärrvärmesystem. Olika frågeställningar för respektive fall har ställts upp för att ge 

en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar och vilka effekter det för med 

sig. 

 

Resultaten visar att: 

 

 Industriell restvärme från Stenungsundsklustret kan nyttjas även i 

kringliggande kommuner vilket medför en lägre total primärenergiåtgång 

samt besparingar i växthusgasutsläpp. 

 Genom nyttjande av ytterligare restvärme skulle Göteborgs energisystem 

kunna leverera mer absoptionskyla. 

 Beslutet i Oskarshamn om att investera i en biobränsleeldad kraftvärmepanna 

och inte nyttja möjlig leverans av restvärme från kringliggande industri 

innebär en ökad åtgång av primärenergi samtidigt som det genererar högre 

växthusgasutsläpp. 

 En öppen dialog och samarbete samt nödvändiga rutiner finns, för att klara av 

leveranssäkerheten från SSAB i Oxelösund till fjärrvärmenätet. En vikande 
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konjunktur påverkar produktionen och i sin tur eventuellt leveransen av 

restvärme till kommunens fjärrvärmekunder. 

 En kulvert mellan Oxelösund och närliggande kommun Nyköping är 

intressant ur flera aspekter. Ökat nyttjade av restvärme ger effektivare 

energiutnyttjande och positiva effekter på växthusgasutsläpp. Större system 

och flera aktörer möjliggör en optimering av systemet och fördelning av 

risktagandet. 

 

I de fall där restvärme står som alternativ till biokraftvärme eller biomasse-eldade 

värmeverk har samtliga beräkningar gjorda i studien visat att man kan spara både 

primärenergi och CO2-utsläpp genom att använda sig av restvärme. Den största 

minskning av växthusgaser fås i de fall där biokraftvärme står emot restvärme och där 

biomassan antas frigöras och i sin tur skulle ersätta kolanvändning i kolkraftverk. 

Ekonomi är inte alltid den ensamt avgörande faktorn för om restvärmeutnyttjande 

kommer tillstånd eller ej. Faktorer som avtalstider, riskhantering, engagemang samt 

politiska beslut väger starkt. Dock är ekonomi i affären en viktig aspekt och inte 

minst hur styrmedel påverkar den långsiktiga lönsamheten i investeringar. 

Det finns idag ett väl etablerat system med gröna elcertifikat för biomassa eldat i 

kraftvärmeverk, där elproducenter får ersättning för den andel el som är baserat på 

förnyelsebar resurs. Användandet av restvärme kan i många fall vara mindre lönsamt 

än biobränsleeldade kraftvärmepannor då elcertifikat ekonomiskt stöder 

kraftvärmeproduktion från biomassa. I det fall där elcertifikaten motverkar industriell 

restvärme resulterar det i en sub-optimal användning av biomassa, och outnyttjade 

möjligheter till reducerade nationella/globala CO2-utsläpp.  

Utifrån de studerade fallen i denna rapport kan man inte tydligt säga att 

elcertifikaten konkurrerar ut restvärme från industrin. En viktig slutsats från studien 

är att i de fall där biobränslebaserad kraftvärmeproduktion står emot restvärme, 

behövs ett likvärdigt system för ekonomisk stimulans för industriellt restvärme 

utnyttjade.  

Projektet är finansierat av Svensk Fjärrvärme, Södra Skogsägarnas Stiftelse för 

Forskning, Utveckling och Utbildning samt Formas och Naturvårdsverket via 

Stiftelsen IVL. 
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SUMMARY 

Residual heat from industry accounts for nearly 5 TWh of delivered heat to the 

district heating network in Sweden. After several internal efficiency processes further 

potential for recovery of waste heat is still possible. An increased utilization of 

industrial waste heat is desirable for the energy sector, the industry sector and society 

at large both in order to optimize the use of resource and to reduce environmental 

impact. 

The project aims to describe different available technical solutions that can capture 

waste heat from industrial processes, in order to use it primarily for district heating. 

This study will also present actual collaborations in the form of three case studies. 

This will provide an increased knowledge and point to the possibility of further 

shipments of waste heat from industrial processes to district heating.  

Several studies have already been conducted and this report's value is based on the 

collection of existing technical expertise and experience regarding the use of residual 

heat, in addition to presenting quantitative analyses with supplementary interviews. In 

order to investigate the so-called non-technical issues that are important in these types 

of agreements and cooperation interviews have been conducted in which both 

suppliers of residual heat and energy companies have had the opportunity to share 

their experiences. A number of real cases have been analysed in order to answer 

questions regarding best business practices, and the technical possibilities when 

speaking of residual heat supply to the district heating network.  

The three case studies are the Stenungsund cluster, Kungälv and Gothenburg 

down to Värö, (i.e. input systems in a possible future regional district heating system 

on the west coast), the Oskarshamn district heating systems and the Oxelösund 

district heating systems. A varied set of questions for each case have been used in 

order to give a broad picture of how the supply of residual heat functions and what 

effects it brings. 

The results show that: 

• Industrial waste heat from the Stenungsund cluster may also be used in surrounding 

municipalities, resulting in lower primary energy consumption, in addition to 

lowering greenhouse gas emissions. 

• Through the use of additional waste heat the Gothenburg energy system would be 

able to deliver more district cooling. 

• The decision in Oskarshamn to invest in a biofuel power plant and not use the 

existing supply of residual heat from surrounding industry has led to an increased 

consumption of primary energy, while generating higher greenhouse gas emissions. 

• With an open dialogue and functional collaboration the procedures to manage a 

secure supply of heating between SSAB in Oxelösund are successful. The economic 

downturn is however affecting the productions which in turn affect the possible 

delivery of heat to the customers of district heating. 

• A culvert between Oxelösund and the nearby municipality of Nyköping is 

interesting from several aspects. Increased utilized of the residual heat provides 
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energy efficiency and positive impact on greenhouse gas emissions. Larger systems 

and more partners involved will open up for additional optimisation of the system; 

while at the same time spread the potential risk among several partners.  

In those cases where residual heat stands as an alternative to bio heating or 

biomass power plants, all calculations made in this study shows that residual heat can 

save both primary energy and CO2. The largest reduction in greenhouse gas 

emissions can be seen in those cases where biomass power plants are compered to use 

of residual heat and when the biomass is assumed to be able to replace coal in coal-

fired plants. 

Economy is not always the sole determining factor if the residual heat will used or 

not. Other factors such as contract terms, risk management, commitment and political 

decisions are of importance as well. However, the financial factor of any deal is an 

important aspect, as well as how policy instruments will affect the long-term 

profitability of investments. 

We have today a well-established system of green certificates for biomass-fired 

power plants, where the producers of electricity will receive compensation for 

electricity created on renewable resources. The use of residual heat can in many cases 

be less profitable than biomass-fired power plants since the above mentioned 

certificates financially support renewable plants and not residual heating. In those 

cases where certificates discourage industrial waste heat the result is a sub-optimal 

use of biomass and thus creates an untapped potential for reducing national and 

global CO2 emissions. 

Based on the cases studied in this report, one cannot clearly say that electrical 

certificates decreases residual heat from the industry sector. It is clear however that in 

those cases where the biomass-based power plants are up against residual heat an 

equivalent system of financial incentives for waste heat is needed. 

The project is funded by Svensk Fjärrvärme, Södra Skogsägarnas Stiftelse för 

Forskning, Utveckling och Utbildning, Formas and the Swedish Environmental 

Protection Agency through the IVL Swedish Environmental Research Institute. 
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1 INLEDNING 

Projektet syftar till att redogöra för olika tekniska lösningar som finns för att tillvarata 

restvärme från industriella processer för utnyttjande för i första hand fjärrvärme, men 

också andra möjliga avsättningar så som till exempel absorptionskyla. Projektet 

analyserar också bakomliggande hinder och möjligheter för samarbeten kring 

restvärmeleveranser genom en intervjustudie. För att besvara ett antal frågeställningar 

kring affärsmässiga lösningar och tekniska möjligheter kring restvärmeleveranser till 

fjärrvärmenätet har ett antal reella fall analyserats. Inom projektet har tre fallstudier 

valts ut i samråd med projektets referensgrupp. Fallstudierna har studerats utifrån 

olika frågeställningar för att ge en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar 

och vilka effekter det kan föra med sig. 

Flera studier har genomförts inom detta område och denna rapports mervärde 

ligger i att samla dels den tekniska kompetens och erfarenhet som finns kring 

nyttjande av restvärme och dels belysa detta ur ett antal perspektiv. Fallstudierna 

knutna till projektet har belyst följande frågeställningar: 

 

 Vilka miljömässiga konsekvenser får mer långväga leveranser av industriell 

restvärme från Stenungsundsklustret till t.ex. Kungälv? 

 Hur påverkas Göteborgs energisystem om ytterligare restvärme kan nyttjas 

för fjärrvärme eller absorptionskyla? 

 I Oskarshamn har man tagit ett beslut om att investera i en biobränsleeldad 

kraftvärmepanna och inte nyttja möjlig leverans av restvärme från 

kringliggande industri, vad blir miljökonsekvenserna av detta beslut? 

 Ett etablerat samarbete och leverans av restvärme från SSAB i Oxelösund till 

kommunala fjärrvärmebolaget Oxelö Energi finns. Hur har frågor kring 

leveranssäkerhet och risker hanterats? Hur kan en konjunktursvängning 

påverka? 

 Hur ser möjligheterna ut för en kulvert från SSAB till Vattenfalls 

fjärrvärmenät i Nyköping? 

 

För att utreda vilka så kallade mjuka faktorer som är av stor vikt vid denna typ av 

avtal och samarbeten har en intervjustudie genomförts. Såväl leverantörer av 

restvärme samt energibolagen har fått komma till tals och ge sina erfarenheter i 

frågan. 

Projektet är finansierat av Svensk Fjärrvärme, Södra Skogsägarnas Stiftelse för 

Forskning, Utveckling och Utbildning samt Formas och Naturvårdsverket via 

Stiftelsen IVL. 

Till projektet har en referensgrupp varit knuten som gett värdefulla synpunkter och 

deltagit i referensgruppsmöten vid vilka projektets inriktning och frågeställningar har 

behandlats. Referensgruppen sammansättning: Morgan Romvall (ordf.) Vattenfall, 

Lars Larsson Göteborg Energi, Mats Renntun E.ON, Bo Jansson Naturvårdsverket, 
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Anders Eliasson Södra, Mats Bäck Sundsvall Energi AB, Lennart Gevreus 

Stenungsund Energi och Miljö Ab, Reine Spetz Borealis.  
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2 BERÄKNINGSMETODIK 

 Definition av restvärme 2.1

Överskottsvärme, processenergi/-värme, spillvärme är flera namn som används för att 

beskriva i många fall - men inte nödvändigtvis alltid - samma sak. I denna rapport 

använder vi begreppet restvärme och följande definition:  

Citat (Gode m.fl. 2012) Med industriell restvärme avses i denna rapport värme 

bunden till vätskor eller gaser från en process som inte utnyttjas och som inte kan 

utnyttjas internt som resurs. Det är värme från industriella processer som frigörs till 

omgivningen eller behöver kylas. Ytterligare förtydligande är också att restvärme 

förloras om den inte används (Gode m.fl. 2012). Restvärme som kan tillvaratas 

(exempelvis som fjärrvärme) direkt utan att mer energi eller bränsle behöver tillföras, 

kallas primär restvärme. Är restvärmens temperaturnivå tillräckligt hög kan den 

matas direkt ut i fjärrvärmenätet, i annat fall behöver temperaturen först höjas t.ex. 

med hjälp av värmepumpar (i vissa sammanhang kallas denna typ av värme för 

sekundär restvärme/spillvärme eller värme som biprodukt om extra energin tillsatts 

innan leverans till fjärrvärmenätet). Spill i form av exempelvis tillvarataget sågspån 

betraktas ej som restvärme, ej heller energiinnehållet i brännbara gaser och oljor. 

I Europastandarden (EN 15316-4 5:2007) definieras industriell restvärme på 

följande sätt: ”industriell restvärme är värme som är en biprodukt och som är 

omöjlig att undvika i produktionen av den industriella produktion. Värme av hög 

kvalitet som kan användas för elgenerering räknas inte som industriell restvärme” 

(Gode m.fl. 2012). I det fall där restgaser används internt inom processen för 

produktion av el och värme i internt kraftvärmeverk för att driva procesen definieras 

fjärrvärme från denna process som restvärme. Heta gaser som har ett kylbehov och 

som kan användas via värmeåtervinning definieras också som restvärme. 

 Primärenergi och utsläpp av växthusgaser 2.2

Som indikation på resursanvändning och miljöbelastning har vi i denna studie använt 

primärenergi respektive koldioxidekvivalenter. Att räkna om energiflöden till 

primärenergi gör det möjligt att jämföra olika typer av energi, till exempel el och 

bränslen. Primärenergianvändning ger också en mer rättvis bild av resursutnyttjandet 

än om man endast jämför använd slutlig energi. Utsläpp av koldioxid är ett mått på 

miljöbelastning som används i stor utsträckning. Koldioxidutsläpp ligger också till 

grund för många styrmedel som styr energimarknaden. 

I denna studie används den allokeringsprincip som är föreslagen och presenterad i 

Fjärrsynsrapport 2012:5 ”Primärenergi i avfall och restvärme” (Gode m.fl. 2012). I 

rapporten gör man skillnad på restvärme och värme som biprodukt. I det fall värmen 

kan ses som en biprodukt, har värmen inneburit att extra energi tillsatts. När värme är 

en biprodukt skall den extra primärenergiinsatsen belasta värmen, beroende på vilken 

energi och hur mycket. Den primärenergifaktor för restvärme som rekommenderas av 

Gode m.fl. och som används i denna studie, är mycket låg (0,03) och motsvarar den 
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primärenergi som behövs för den el som åtgår för att få fram restvärmen från 

industrin till fjärrvärmenätet.  

Faktiska konsekvensen av användandet av restvärme istället för någon annan 

energikälla kan värderas eller beräknas exempelvis i form av minskade utsläpp av 

växthusgaser eller som förändrad primärenergianvändning. Detta för att kunna 

jämföra besparing av primärenergi vid användning av industriell restvärme som 

alternativ till någon annan energibärare. I tabellen nedan presenteras 

primärenergifaktorer för ett antal olika bränslen och energibärare. 

Tabell 1 Primärenergifaktorer (PEF) för olika bränslen 

Primärenergifaktorer  

Fasta biobränslen (GROT) 1,08
1
 

Restvärme (Nordisk elmix/kolkraft)  0,03
2 

El 2,5
3 

/ 1,7
3*

 

Kol 1,04
1 

Olja 1,18
1 

Naturgas 1,16
1 

Förädlad biomassa (pellets) 1,15
1 

Torv 1,04
1 

Rt flis/ Hushållsavfall 0,61
4
 

1
 Baserat på Särnholm m.fl. 2009 (som i sin tur använder värdena från STEM 2006).  

2
 Restvärme, notera att detta värde gäller för värme som ej behöver värmepumpas och som används som 

fjärrvärme. Anledningen till att faktorn inte är 0 är att det åtgår en del energi för att få värmen från 

värmekälla till nätet (Nordisk elmix respektive Kolkondens). Baserat på rekommendation av Gode m.fl. 

2012. (Räknat med att marginalelen produceras i kolkraftverk blir motsvarande PEF 0,04) 
3
 Detta värdet är det generella värdet som baseras på att marginalelen produceras i kolkraftverk med 

verkningsgrad på 40 %. 
3*

 Marginalelen produceras utifrån en nordisk elmix. 
4
 Baserat på Gode m.fl. 2012. Notera att värdet gäller för genomsnittligt hushållsavfall. Här antas samma 

PEF för returflis. 
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Tabell 2 visar de emissionsfaktorer som har använts i denna studie vid beräkningar av 

potentiell påverkan på växthuseffekten.  

Tabell 2 Emissionsfaktorer växthusgaser uttryckt i CO2-ekvivalenter*  

  g CO2ekv/kWhbränsle Referens 

Flis från GROT (fast 
biobränsle) 

9,4 Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 
a 

Naturgas 248,4 Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

Restvärme (Nordisk 
elmix/Kolkondens) 

2,2/15 Gode m.fl. 2012
b
 

El (NGCC) 376 g CO2ekv/kWhel Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

El (Nordisk elmix) 126 g CO2ekv/kWhel  

El (kolkraftverk) 856 g CO2ekv./kWhel Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

Biomassa ersätter kol i 
kolkraftverk (besparing) 

401 g CO2ekv/kWhbränsle  Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

Biomassa används för bio-
DME produktion 
(besparing) 

122 g CO2ekv/kWhbränsle Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

EO1  289 Pettersson, K, Axelsson,E,. 2012 

RT Flis 3,2 Gode m.fl. 2011 

* Räknat ur ett LCA perspektiv, produktion distribution och förbränning är inkluderat i emissionsfaktorerna. 

a
 Notera att ENPAC v 1.8  har hämtat data för växthusgasemissioner för bränslen  från Gode m.fl. 2011.  

b 
Baserat på Gode m.fl. 2012 

 

 Principer för konsekvensberäkningar 2.3

För att kunna se vilka konsekvenser det får att använda mer eller mindre restvärme i 

ett fjärrvärmesystem så görs en systemutvidgning. Det innebär att man tar hänsyn till 

den förändring, i form av koldioxidekvivalenter, som blir till följd av minskad 

produktion i andra anläggningar, se Figur 1. Bakgrunden till detta är att kunna visa på 

de effekter det får i ett större energisystem om ett bränsle ersätts av restvärme. Den 

viktiga skillnaden mellan ett bränsle som eldas i en anläggning och restvärme är att 

restvärmen är svår att transportera till annan ort än det allra närmast området. 

Bränslen däremot kan i de allra flesta fall transporteras och handlas över i stort sett 

hela världen. I primärenergi- och växthusgasberäkningarna i denna rapport tar därför 

systemutvidgningen även hänsyn till vad bränslet, som ersatts med restvärme, istället 

kan användas till. 

 Kraftvärme -  primärenergi  2.3.1

För att kunna beräkna primärenergin för fjärrvärmen från ett kraftvärmeverk så har 

den så kallade kraftbonusmetoden använts (Martinsson m.fl. 2012). Denna metod 

innebär att man betraktar värmen från kraftvärmeverket som huvudprodukt, medan 

elen ses som en bonus. Beräkningarna av förändringen av primärenergi för de olika 
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fallen där restvärme ersätter befintlig fjärrvärmeproduktion är gjord enligt följande 

princip: 

 

 Först beräknas den totala primärenergiåtgången till följd av nuvarande 

produktion 

 Sedan beräknas den primärenergiåtgång som orsakas i ett fall med 

restvärmeutnyttjande. Om ett sådant fall innebär förändrad elproduktion 

(jämfört med referens tas detta hänsyn till). Det bränsle som nu inte behöver 

användas för fjärrvärmeproduktionen kan användas någon annanstans och 

den förändring i primärenergi som åstadkoms räknas in. 

 Skillnaden mellan restvärmefallet och referensfallet (nuvarande situation) 

jämförs – om vi får ett negativ värde minskar primärenergiåtgången till följd 

av restvärmeutnyttjandet, om vi får ett positivt värde ökar 

primärenergiåtgången till följd av restvärmeutnyttjandet. 

 

 

 

Figur 1. Principskiss för de flöden som tas hänsyn till i primärenergi och 

växthusgasberäkningar i ett fall där restvärme ersätter värmeproduktion i ett 

kraftvärmeverk.  
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Vilken el som ersätts kommer att variera över tiden och här finns olika principer som 

brukar tillämpas. I genomförda räkneexempel vill vi oftast visa på vilken förändring 

restvärmeutnyttjandet innebär och då använder man sig vanligtvis av ett 

marginaltänkande. För ett sådant fall har vi använt oss av kolkraftsel. Ett annat sätt 

som oftast används så man vill göra en emissionsbalans för en viss situation är att 

använda ett medelvärde och för ett sådant fall har vi använt oss av Nordisk elmix. 

 

 

 

 

Räkneexempel 

Ett biokraftvärmeverk använder 111,6 GWh bränsle för att producera 112,3 GWh 

fjärrvärme och 8,9 GWh el. Räkneexemplet är baserat på produktionsnivå och 

verkningsgrader för Munkegärdeverket. Anläggningen har rökgaskondensatorer därav 

en totalverkningsgrad som är över 100 %. 

 

a) Fall där elen har en primärenergifaktor på 2,5 och biomassan ersätter kol i 

kolkraftverk
1
 

Primärenergiåtgång i fall med biokraftvärme: 

 111,6* 1,08 = 120,5 GWh primärenergi 

 

Primärenergiåtgång i fall med restvärmeutnyttjande:  

 112,3*0,03+8,9*2,5-(1,04-1,08)*111,6 = 30, 0 GWh primärenergi 

 

Förändring i primärenergiåtgång till följd av restvärmeutnyttjande:  

30,0-120,5 = -90 GWh primärenergi d.v.s. en minskning i primärenergiåtgång 

 

b) Fall där elen har en primärenergifaktor på 1,7 och biomassan ersätter kol i 

kolkraftverk:  

Primärenergiåtgång i fall med biokraftvärme:  

 111,6*1,08 = 120,5 GWh primärenergi   

Primärenergiåtgång vid restvärmeutnyttjande:  

 112,3*0,03+8,9*1,7-(1,04-1,08)*111,6 = 23,0 GWh primärenergi 

 

Förändring i primärenergiåtgång till följd av restvärmeutnyttjande:  

23,0-120,5 =- 97,5 GWh primärenergi  d.v.s. en minskning i 

primärenergiutnyttjande 

 

  

                                                      
1
 Se nästa avsnitt för förklaring till varför vi antar att biomassan kan sameldas i kolkraftverk. I 

primärenergiberäkningarna har vi endast antagit en alternativanvändare för biomassan, på grund av 

bristande tillgång på data för övriga alternativ.  
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 Kraftvärme –  växthusgasutsläpp 2.3.2

Systemutvidgningen, där vi tar hänsyn till vad det ersatta bränslet kan användas, i 

växthusgasberäkningarna innebär det att en besparing av biobränsle blir betydligt mer 

värdefull än om man enbart räknar med att de biogena CO2-utsläppen för förbränning 

av biomassa är noll. Vitsen med att vara sparsam med användningen av biobränslen i 

det senare fallet blir begränsad, vilket är missvisande eftersom uthålligt producerad 

biomassa är en begränsad resurs och dessutom har den en stor potential att minska 

växthusgasemissioner i en rad olika applikationer. För att ge en bild av den 

miljömässiga vinsten med att använda biomassan på ett resurseffektivt sätt tar vi 

hänsyn till den emissionsbesparing som åstadkoms då biomassan sameldas i ett 

kolkraftverk respektive då den används i en produktionsanläggning för biobaserad 

DME som ersätter fossila drivmedel. Anledningen till att vi valt just dessa alternativa 

användningar för biomassan är att sameldning i kolkraftverk idag är en reell 

användare av biomassa som kan åstadkomma betydande reduktioner av växthusgaser 

och det finns en stor potential till att faktiskt ersätta kol på detta sätt (i nordiska och 

europeiska anläggningar). Reduktionerna av växthusgaser till följd av att ersätta kol 

blir stora och det skulle dessutom innebära att biomassa sparad i Sverige skulle 

transporteras till anläggningar utomlands (eftersom vi inte har kolkraft i Sverige) och 

det blir då intressant att jämföra med ett alternativ som skulle kunna vara möjligt att 

ersätta på närmre håll. Enligt det tekno-ekonomiska verktyget ENPAC (Axelsson & 

Harvey, 2009)
2
 som används för att ta fram framtida energimarknadsscenarier i syfte 

att kunna utvärdera olika energiinvesteringar i industrin, så skulle biodrivmedels-

produktionsanläggningar (t.ex. DME; metanol eller etanol) i framtiden kunna 

konkurrera med t.ex. kolkraftverken om biomassan. Användning av biomassa i de tre 

olika biodrivmedelsanläggningarna resulterar i likartade reduktioner av växthusgaser 

och vi har i denna rapport använt oss av värdet för en DME-anläggning. 

Emissionsfaktorerna är räknade ur ett LCA perspektiv där produktion, distribution 

och förbrännings emissioner är inkluderat. DME produktion inkluderar alltså den 

besparing som åstadkoms då man inte förbränner diesel i transportsteget. 

Beräkningarna av förändringen av växthusgasutsläpp för de olika fallen där 

restvärme ersätter befintlig fjärrvärmeproduktion är gjord enligt följande princip:  

 

 Först beräknas de totala växthusgasutsläppen till följd av nuvarande 

produktion 

 Sedan beräknas de växthusgasutsläpp som orsakas i ett fall med 

restvärmeutnyttjande. Om ett sådant fall innebär minskad elproduktion 

(jämfört med referens tas detta hänsyn till). Det bränsle som nu inte behöver 

användas för fjärrvärme produktionen kan användas någon annanstans och 

den eventuella besparing som åstadkoms räknas in. 

 Skillnaden mellan restvärmefallet och referensfallet (nuvarande situation) 

jämförs – om vi får ett negativ värde minskar emissionerna till följd av 

                                                      
2
 Notera att siffrorna från ENPAC baseras på en uppdatering av verktyget från 2012.  
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restvärmeutnyttjandet, om vi får ett positivt värde ökar emissionerna till följd 

av restvärmeutnyttjandet.  

I räkneexemplet nedan visas hur beräkningarna gjorts i ett fall där restvärmen ersätter 

värme från ett biokraftvärmeverk (i våra fallstudier har detta visat sig vara ett av de 

vanligaste fallen).  
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Räkneexempel 

Ett biokraftvärmeverk använder 111,6 GWh bränsle för att producera 112,3 GWh 

fjärrvärme och 8,9 GWh el. Även i detta räkneexemplet är uppgifterna baserat på 

produktionsnivå och verkningsgrader för Munkegärdeverket. Anläggningen har 

rökgaskondensatorer därav en totalverkningsgrad som är över 100%. 

 

a) elen värderas som Nordisk elmix och biomassan antas kunna användas i 

kolkraftverk:  

 Emissioner i fallet med biokraftvärme  

111,6*9,4 /1000 = 1,0 kton CO2ekvivalenter   

 Emissioner i fallet med restvärmeanvändning:  

(112,3*2,2+126*8,9-112,3*401)/1000 = -43,6 kton CO2ekvivalenter   

Förändring till följd av restvärmeutnyttjande:  

-43,6-1,0 = -44,6 kton CO2ekvivalenter  (d.v.s. minskning av emissioner) 

 

b) elen är värderad som Nordisk elmix samt biomassan antas kunna användas i  

DME-anläggning: 

 Emissioner vid biokraftvärme 

111,6*9,4/1000 = 1,0 kton CO2ekvivalenter   

 Emissioner i vid restvärmeutnyttjande 

(112,3*2,2+126*8,9-111,6*122)/1000 = -12,2 kton CO2ekvivalenter 

Förändring till följd av restvärmeutnyttjande:  

-12,2-1,0 = -13,3 kton CO2ekvivalenter  (d.v.s. minskning av emissioner) 

 

c) elen är värderad som kolkondensel samt biomassan kan ersätta kolanvändning i 

kolkraftverk 

 Emissioner vid biokraftvärme 

111,6*9,4/1000 = 1,0 kton CO2ekvivalenter 

 Emissioner vid restvärmeutnyttjande:  

(112,3*15+856*8,9-111,6*401)/1000 = -35,4 kton CO2ekvivalenter   

Förändring till följd av restvärmeutnyttjande:  

-35,4-1,0 = -36,5 kton CO2ekvivalenter  (d.v.s. minskning av emissioner) 

 

d) elen är värderad som kolkondensel samt biomassan kan användas i DME-

anläggning 

 Emissioner vid biokraftvärme 

111,6*9,4/1000 = 1,0 kton CO2ekvivalenter 

 Emissioner vid restvärmeutnyttjande:  

(112,3*15+856*8,9-111,6*122)/1000 = -4,3 kton CO2ekvivalenter   

Förändring till följd av restvärmeutnyttjande:  

-4,3-1,0 = -5,3 kton CO2ekvivalenter  (d.v.s. minskning av emissioner) 
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

 Restvärme i Sverige 3.1

Sverige ligger i täten i världen i att utnyttja industriell restvärme. I ett drygt sextiotal 

fjärrvärmenät ingår restvärme (Cronholm, Grönkvist, Saxe, 2009) och utgör 6,4 % av 

tillförd energi till Sveriges fjärrvärme, d.v.s. 4480 GWh. (I avsnitt 3.2 presenteras 

restvärmeutnyttjande i några europeiska länder). Idag är det den energiintensiva 

industrin, det vill säga massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, 

kemiindustrin och mineraloljeraffinaderiindustrin som står för den största andelen 

restvärmeutnyttjande. Energimyndigheten bedömer att ca 50 % av restvärmen i 

Sverige idag utnyttjas och att ett effektmål för 2020 ska vara att all restvärme över 

55°C i Götaland och Svealand ska vara fullt utnyttjad (Fokus III, Energiintensiv 

industri, 2010). 

Restvärme till fjärrvärme konkurrerar med bland annat biobränsle-eldade 

kraftvärmepannor och avfallsförbränningsanläggningar, som båda i många fall är mer 

lönsamma för värmebolagen än industriell restvärme. Detta beror ofta på politiska 

styrmedel som prioriterar produktion av förnybar el. 

 Restvärme i Europa 3.2

På uppdrag av EU har Euroheat & Power (Euroheat & Power, 2012) gjort 

beräkningar på restvärmepotentialen i Europa. De uppskattar att drygt hälften av all 

primärenergi i Europa går till spillo som överskottsvärme. Utifrån den uppgiften går 

det dock inte att uppskatta vilka mängder det är praktiskt möjligt att utnyttja. 

Euroheat & Power beräknar att ca 17 % av restvärmen från kraftproduktion 

återanvänds i fjärrvärmesystem eller för annat industriellt behov och för restvärme i 

annan verksamhet är motsvarande siffra 3 %. I Sverige beräknas knappt 10 % av 

värme från annan industri än kraftproduktion utnyttjas för fjärrvärme. (Enligt 

uppskattningar från Svensk Fjärrvärme kommer 10 % att nås under 2015.) 2008 

redovisades följande tillvaratagande av restvärme i några europeiska länder:  

 

Frankrike 0,3 TWh 

Sverige 4,9 TWh 

Danmark 0,8 TWh 

Tyskland 0,9 TWh 

Italien 0,03 TWh. 

 

Det är svårt att peka ut någon särskild orsak till att Sverige tar tillvara mer restvärme 

än övriga Europa, men bidragande orsaker är bl.a. att Sverige dels har ett mer utbyggt 

fjärrvärmenät än i Europa. Även i mindre städer med närhet till industri med 

värmeöverskott finns fjärrvärmesystem och dels har vi förhållandevis mer tung 

industri än vad som finns i övriga Europa. 
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I Europa tillämpas ett system med s.k. vita certifikat, vilket ska främja åtgärder för 

energieffektiviseringar. Åtgärderna belönas med ett antal vita certifikat, i proportion 

till åtgärdernas bedömda effekt vad gäller energibesparingar. Kvotpliktiga aktörer är 

skyldiga att inneha ett visst antal certifikat, som beräknas utifrån den kvotplikt de har.  

Systemets införande i Sverige diskuteras av bl.a. Energimyndigheten
3
 och 

Naturskyddsföreningen
4
. Energimyndigheten är emot systemet då de menar att det 

inte tillför något, givet att Sverige redan har system för energieffektiviseringar, 

medan Naturskyddsföreningen hävdar att ett sådant system skapar ytterligare 

incitament för energibesparingar. I kapitel 5.2 beskrivs systemet med vita certifikat 

mer i detalj. 

 Industrins tillträde till fjärrvärmenäten 3.3

I Sverige finns inget reglerat tillträde till fjärrvärmenät. I april 2011 presenterade den 

s.k. TPA-utredningen, utredningen om Tredjepartstillträde (Fjärrvärme i konkurrens, 

2011), sitt förslag om att konkurrensutsätta fjärrvärmemarknaden i syfte att skapa 

förutsättningar för fler fjärrvärmeaktörer (nuvarande och framtida) att få avsättning 

för sin värme (SOU, 2011:44). Kommittén föreslår i korthet, att man vill se ett i lag 

reglerat tredjepartstillträde till alla fjärrvärmemarknader i Sverige. Detta möjliggör 

även tillkomst av lokala marknader där kunder kan välja värmeleverantör på liknande 

sätt som de väljer el-leverantör. 

Utredningen om tredjepartstillträde har väckt stor respons och flera parter, bland 

annat Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme och Skogsindustrierna, har presenterat 

utlåtanden och kommentarer. Största kritiken är att utredningens förslag inte är 

tillräckligt genomtänkta. Svensk Fjärrvärme anser att förslaget kommer att leda till 

prishöjningar på grund av krångligt system (SOU 2011:44) Det är svårt att hitta ett 

regelverk som ger både lägre priser, möjliggör en reell valfrihet och samtidigt bidrar 

till ökad miljöeffektivitet. Energimyndigheten invänder mot studien att uppdraget i 

sig har varit alltför snävt för att det ska vara möjligt att komma fram till ett förslag 

som både skyddar konsumenten och främjar bildandet av resurseffektiva 

värmemarknader med konkurrensneutralitet. Energimyndigheten anser vidare att 

utredningen inte tagit hänsyn fullt ut till hur värmeberedskapen påverkas av förslaget 

och anser att den till och med kan försämras om utredningens förslag genomförs
5
 . 

Skogsindustrierna, däremot, stöder förslaget i sin helhet
6
.  

I mars 2012 lades förslaget med tredjepartstillträde enligt TPA-utredningen ner 

och miljöminister Anna-Karin Hatt vill i stället dels att konsumenternas intresse ska 

tillvaratas i större utsträckning och dels att varje fall ska särprövas och att man i större 

utsträckning än idag tar hänsyn till den eventuella samhällsnytta som ett utnyttjande 

                                                      
3
 http://energimyndigheten.se/Global/Press/Nyheter/ER2010_34R.pdf 

4
 http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/energi/vita_certifikat.pdf 

5
http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Yttrande%20TPA%20dnr%20N2011_

3125_E.pdf 
6
http://www.skogsindustrierna.org/systemsidor/nyheter_4_2/september_2011/skogsindustriernas_remissutl

atande_kring_tpa-utredningen 
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av restvärme skulle innebära. Vid varje ny planerad värmeanläggning skall 

restvärmepotentialen redovisas
7
. Energimyndigheten har nu fått i uppdrag att lägga 

fram förslag på en princip för hur denna utvärdering ska utformas 
8
. 

 Prissättning av värme 3.4

Relevant för utnyttjande av restvärme är huruvida den blir billigare eller dyrare än 

annan värme för konsumenterna. Den s.k. Nils Holgersson-gruppen
9
 är ett samarbete 

mellan Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO och har, 

sedan 1996, undersökt priser på värme, sophämtning, vatten m.m. i olika kommuner i 

landet. Bakgrunden till undersökningen är att många av de kostnader som hushåll och 

fastighetsägare har är kommunala/regionala tjänster som det i princip råder monopol 

på och därför varierar kostnaderna mycket mellan olika kommuner och län. I 

jämförelsen låter man en fiktiv fastighet på 1000 kvm med 15 lägenheter ”resa” 

genom Sverige och jämför fastighetens kostnader för el, värme, olja, avfallshantering 

och VA. Förbrukningen inom respektive kategori är fastlagd och jämförelsen mellan 

de olika kommunerna blir därför lättöverskådlig.  

De största leverantörerna av restvärme till fjärrvärmenät är, i tur och ordning, 

pappers- och massa-industrin, raffinaderier och stenkolsprodukter, kemikalie-

industrin och stål- och metall-industrin. Dessa fyra industrier stod 2007 för 93 % av 

restvärmeleverans till fjärrvärmenät i Sverige (Cronholm, Grönkvist, Saxe, 2009). 

I redogörelsen för 2011
10

 visas ett urval av kommuner med värmepriser under 

respektive över medelvärde samt prisutvecklingen i olika kommuner 2001-2011. 

Tillsammans med statistik från Svensk Fjärrvärme
11

 går det att korrelera pris i 

SEK/MWh fjärrvärme med både antal MWh tillförd industriell restvärme och andel 

restvärme i respektive fjärrvärmenät (med reservation för att det kan vara olika 

definition av restvärme i tabellerna än den som används i föreliggande rapport). 

Fjärrvärmepriserna i Nils Holgersson-rapporten är mellan 441 och 980 SEK/MWh 

inklusive moms. Medelpriset för listade orters fjärrvärme är 770 SEK/MWh och 

medianpriset är 784 SEK/MWh inklusive moms. Orter med stor mängd och/eller hög 

andel restvärme i fjärrvärmenätet har företrädesvis ett pris under både medel- och 

median-pris, se tabellerna 3 och 4.  

 

  

                                                      
7
 www.regeringen.se/sb/d/1492/a/189131 

8
 http://tpaforum.net/?p=9006 

9
 www.nilsholgersson.nu 

10
http://www.nilsholgersson.nu/fileadmin/mediabank/www.nilsholgersson.se/Dokument/Arkiv/Avgiftsrapport

NH2011_m_Bilagor-Slutgiltig111031.pdf 
11

 http://www.svenskfjarrvarme.se/St126atistik--Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel/  Tabell ”Statistik 2010” 

http://www.svenskfjarrvarme.se/St126atistik--Pris/Fjarrvarme/Energitillforsel/
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Tabell 3 Pris (2011) för fjärrvärme i några orter med de största mängderna restvärme i 

näten (pris inklusive moms) 

Ort GWh restvärme Pris SEK/MWh 

Göteborg 1106 667 

Piteå 319 559 

Helsingborg 296 737 

Karlshamn 180 627 

Gävle 178 636 

Varberg 144 753 

Köping 126 550 

Borlänge 125 600 

Oxelösund 116 592 

 

Tabell 4 Pris (2011) för fjärrvärme i några orter med de största andelarna restvärme i 

näten (pris inklusive moms) 

Ort Andel restvärme (%) Pris SEK/MWh 

Skellefteå 100 780 

Oxelösund 99 592 

Timrå 98 737 

Piteå 96 559 

Lysekil 95 788 

Mönsterås 96 797 

Karlshamn 88 627 
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4 STYRMEDEL 

Det kan tyckas självklart att restvärme som är en billig resurs att använda (i de flesta 

fall av icke-utnyttjande kostar det att bli av med den) också används i stor 

utsträckning. Dock finns det många orsaker till att restvärme förblir outnyttjad; det 

finns inget närliggande värmeunderlag, det kräver för stora investeringar att 

distribuera värmen till ett eventuellt befintligt värmeunderlag och investeringar 

konkurrerar alltid med alternativa investeringar, det finns redan andra lönsamma 

värmeproduktionskällor.  

Styrmedel är till för att komma till rätta med olika typer av 

marknadsmisslyckanden, t.ex. monopolsituationer, negativ miljöpåverkan etc. I detta 

kapitel beskrivs två styrmedel; det första befintligt i Sverige och som medför ökad 

konkurrens för alternativ till restvärmeutnyttjande och det andra, vita certifikat, som 

inte är infört i Sverige men som potentiellt skulle kunna öka incitamenten för 

tillvaratagande av industriell restvärme.  

 Elcertifikat 4.1

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem som bygger på kvotplikt och handel 

med elcertifikat. Systemet infördes i maj 2003 i Sverige och är tänkt att pågå fram till 

år 2035 för att underlätta och främja utbyggnad av elproduktion som använder 

förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att elproduktionen från 

förnybara energikällor ska öka med 25 TWh från 2002 års nivå till år 2020, för att 

Sverige ska få ett mer ekologiskt hållbart energisystem. Eftersom kostnaden ofta är 

högre för att producera elektricitet från förnybara källor än från fossila källor, så ska 

den inkomst som producenten får av att sälja certifikat täcka den extra 

produktionskostnaden. Ju billigare producenten kan producera el, desto större blir 

vinsten och motivationen till att producera förnybar el (Naturvårdsverket). 

Elproducenterna som uppfyller kraven om elcertifikat (det vill säga som 

producerar el från vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi, biobränslen, 

torv i kraftvärmeverk, och viss vattenkraft) får ett elcertifikat för varje MWh el som 

de producerar.  

Elproducenterna kan därefter sälja elcertifikaten. Köparna av elcertifikat är aktörer 

på marknaden som har en så kallad kvotplikt; elleverantörer, elanvändare som 

använder el som de själva producerat, elanvändare som har importerat eller köpt el på 

den nordiska elbörsen, samt elintesiva industrier. Elintensiv industri som är 

registrerad som sådan av Energimyndigheten är undantagna kvotplikt för el som 

används i tillverkningsprocesser. Skälet till att dessa företag får undantag från 

kvotplikten är att den svenska elintensiva industrins internationella konkurrenskraft 

inte ska påverkas av de högre elkostnader som kvotplikten skulle medföra 

(Energimyndigheten, 2011). 

Priset på elcertifikatet bestäms av utbud och efterfrågan. Det som styr utbudet av 

elcertifikat är antalet godkända anläggningar, anläggningarnas elproduktion och deras 
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andel av förnybart bränsle. Ett överskott av elcertifikat på marknaden påverkar priset. 

För varje år har kvoten av elcertifikat som användarna måste köpa ökat, vilket 

medfört att efterfrågan ökat. Ytterligare faktorer som kan påverka är yttre 

förhållanden så som nederbörd, temperatur och vindtillgång (Energimyndigheten, 

2011). Aktuella priser på elcertifikat publiceras löpande av Svensk Kraftmäkling 

(SKM) (www.skm.se) och på Cesar hemsida (den gemensamma marknaden 

elcertifikat mellan Sverige och Norge). År 2010 var den genomsnittliga kostnaden för 

en elkund 6,3 öre per kWh. I tabellen nedan visas fördelningen över anläggningar 

som tilldelats elcertifikat i Sverige år 2010.  

Tabell 5 Tilldelade elcertifikat under år 2010 per antal anläggningar och % -fördelning över 

elproducenter (Energimyndigheten, 2011).  

Anläggningar Antal anläggningar 
som tilldelats 
elcertifikat  

(år 2010) 

Fördelning av den 
elproduktion som 
tilldelats elcertifikat (år 
2010) 

Biobränsleanläggningar  163 61,8% 

Kraftvärmeanläggningar som använder 
torv 

 4,4% 

Vindkraftsanläggningar 1 371 19,3% 

Vattenkraftanläggningar 

Storskalig vattenkraft 

1 164 

(40) 

14,5% 

Solenergianläggningar  13  

Totalt antal anläggningar:  2 711  

 

Från och med 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam 

elcertifikatsmarknad, vilket innebär att handel med elcertifikat kommer att ske över 

landsgränserna. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 

2012-2020, vilket motsvara cirka 10 % av elproduktionen i Sverige och Norge 

vardera. Elcertifikatmarknaden blir större och får in fler aktörer, vilket leder till bättre 

konkurrens som ger mer likviditet och stabilare priser. 

 Biobränsleanläggningar  4.1.1

Inom elcertifikatsystemet delas biobränsleanläggningar upp i kraftvärme, industriellt 

mottryck och biogas. Elcertifikat tilldelas producenten för den del av elproduktionen 

som baseras på biobränsle och torv. De biobränslen som inkluderas i 

elcertifikatsystemet är definierade i förordning (2003:120) om elcertifikat. I 

proposition Förnybar el med gröna certifikat (2005/06:154) betonas att biomassa i 

blandat hushållsavfall inte ska omfattas av elcertifikatsystemet. Biprodukter från 

skogsindustrin som inkluderar returlutar är det vanligaste biobränslet som tilldelas 

elcertifikat, följt av biprodukter från skogsbruk. Även övrigt träavfall och torv 

används i stor utsträckning. År 2009 delades biprodukter från 

http://www.skm.se/
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skogsbruk/skogsindustrin upp i biprodukter från skogsbruk och biprodukter från 

skogsindustrin. (Energimyndigheten, 2011) 

Merparten av elcertifikat har utfärdats för biobränsleeldad kraftvärme. Minskar 

man andelen biobränsleeldad kraftvärme, oavsett om det är en följd av ökad andel 

restvärme eller inte, så krävs det en utbyggnad av förnybara källor för att producera el 

(Fjärrvärme i konkurrens, SOU, 2011:44). Genom att endast fokusera på andelen el-

certifikat kommer helhetsbilden av energieffektivisering och resurseffektivitet i andra 

hand.  

Bioenergi är det absolut största energislaget i elcertifikatsystemet. I samband med 

inträdet i elcertifikatsystemet ökade den årliga produktionen av förnybar el i dessa 

anläggningar med ungefär 3,5 TWh genom bland annat ökningar av andelen 

biobränslen och effekthöjningar.  

Enligt Trä-och Möbelföretagen (TMF, 2007) hävdar Skogs- och trävaruindustrin 

att konkurrensvillkoren på råvarumarknaden ruckas när elcertifikat även tillfaller 

elproduktion från biobränsleeldad kraftvärme.  

I de fall som avtal med restvärmeleverantörer till fjärrvärmenätet inte kommer till 

stånd, även om fysiska förutsättningar finns, beror ofta på oenighet om värdet på 

restvärmen. Risken med restvärme kan förknippas med bland annat hur ett eventuellt 

bortfall av industrin som produktionskälla ska hanteras, och att fjärrvärmeföretaget 

har investeringar i annan basproduktion med låga rörliga kostnader (exempelvis 

avfallsförbränning). Fjärrvärmeföretaget som ingår ett avtal med en leverantör av 

industriell restvärme kan alltså riskera att drabbas av minskade intäkter, som 

mottagningsavgifter för avfall, och/eller försäljningsintäckter från elproduktion och 

elcertifikat. (SOU, 2011:44) 

 Andra typer av styrmedel och ekonomiska stöd 4.2

 Vita elcert if ikat  4.2.1

Här beskrivs kortfattat så kallade vita certifikat, dessa finns inte i Sverige idag men 

nyttjas inom en del länder i Europa. Vita certifikat skulle potentiellt kunna öka 

incitamenten för tillvaratagande av industriell restvärme.  

Vita certifikat är ett marknadsbaserat system för att uppnå energieffektiviserings-

åtgärder, minska energianvändning och/eller minska koldioxidutsläpp genom 

effektivisering. Marknaden styr vilka typer av åtgärder som ska genomföras och var.  

För att kortfattat beskriva hur vita certifikat kan fungera står att läsa i ER 2010:34. 

Ett energibesparingsmål fastställs på nationell nivå som ska uppnås under en specifik 

period på ett eller flera år. Energibesparingsmålet kan till exempel uttryckas i 

energitermer (kWh), eller i ton oljeekvivalenter (toe) .En grupp kvotpliktiga aktörer 

utses med uppgift att tillsammans nå energibesparingsmålet. Kvotpliktiga aktörer kan 

vara exempelvis energileverantörer över en viss fastställd storlek. Varje kvotpliktig 

aktör får en viss kvot som ska uppnås. 

Enligt Energimyndigheten så finns det därför en risk för att vita certifikat 

överlappar energiskatter och bidrag. Energimyndighetens bedömning är att direktivet 
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för vita certifikat bör utgå från en frivillighet om det samtidigt kan visas att 

motsvarande effekt kan uppnås med andra styrmedel.  

Flera aktörer t.ex. Naturskyddsföreningen inom Sverige förespråkar vita certifikat 

för att öka energieffektiviseringen, medan Energimyndigheten kritiserar systemet och 

menar på att det inte kommer att fungera under svenska förhållanden. Enligt Svensk 

Energi kommer vita certifikat att höja energipriset. Men enligt 

Naturskyddsföreningen så höjs energipriset mindre om Sverige satsar mer på 

effektivisering än på mer ny elproduktion. Intäkterna för elcertifikat går dock tillbaka 

till elproducenterna. Intäkterna för vita certifikat går däremot tillbaka till företagen 

och hushållen i form av stöd till t.ex. investeringar.  

Energimyndigheten anser, enligt rapporten Vita certifikat (ER 2010:34), att 

systemet med vita certifikat inte bör införas i Sverige eftersom Sveriges energipolitik 

bygger på energimarknader där styrmedel syftar till att ta bort 

marknadsmisslyckanden (exempel: EU-ETS, energimärkning, koldioxidskatt, 

energideklarationer, teknikupphandlingar etc.).  

Nackdelarna med systemet med vita certifikat är att de inte syftar till att hantera ett 

område som inte redan hanteras av något annat styrmedel. För att vita certifikat ska 

vara ett samhällsekonomiskt effektivt styrmedel behöver energieffektiviseringsgapet 

bestämmas (hur mycket energianvändning skulle effektiviserats om alla 

marknadsmisslyckanden var korrigerade). Enligt Energimyndigheten (ER, 2010:34) 

går det inte att definiera ett sådant gap. En annan nackdel med vita certifikat är att de 

premierar genomförande av åtgärder, inte effekten på energianvändningen, vilket ger 

en skillnad i reell effekt och certifierad effekt.  

I de flesta länder (Italien, Frankrike, Storbritannien, Danmark och Belgien) som 

tillämpar vita certifikat omfattar certifikatetet huvudsakligen bostäder/byggnader. I de 

system som tillåter åtgärder i industri- och transportsektorerna har endast en mycket 

liten del av energibesparingen kommit från vita certifikatsystemet. ER, 2010:34) 

 Andra typer av ekonomiska stöd 4.2.2

Det finns andra typer av ekonomiska stöd inom Svensk energi- och miljöpolitik för 

att stödja en effektivare energianvändning. Naturvårdsverket gav mellan år 2003-

2008 bidrag till så kallade klimatinvesteringsprogram, KLIMP. Bidrag har givits till 

investeringar som avser att begränsa utsläppen av växthusgaser och minska 

växthuseffekten. Naturvårdsverket har hittills sammanlagt beviljat 1,8 miljarder 

kronor i bidrag. Innan KLIMP fanns det Lokala investeringsprogrammet, LIP, (1998-

2002) investeringsprogram i 161 kommuner. LIP innehöll energieffektivisering och 

energiomställning till projekt inom boendemiljöer, rena utsläpp till luft och vatten, 

samt öka den biologiska mångfalden. LIP summerade bidrag har uppgått till 4,4 

miljarder. Energimyndigheten har också under 2000- talet finansierat flertalet 

energieffektiviseringsprojekt inom sitt program för energieffektivisering 

Idag finns också fler mekanismer och styrmedel som påverkar energiproduktion och 

utsläpp av växthusgaser, exempelvis CO2-skatt, utsläppshandeln, energideklarationer 

m.fl. 
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5 TEKNISKA LÖSNINGAR 

I detta kapitel beskrivs möjliga tekniker för ökad användning av industriell restvärme 

från olika typer av industrier utifrån ett generellt perspektiv. De mer specifika 

tillämpningarna och anpassningarna beskrivs i respektive fallstudie (kap 6). 

Den vanligaste formen för utnyttjande av restvärme är till fjärrvärmenät. Fullgoda 

tekniska möjligheter finns för betydligt fler industrier att leverera restvärme än vad 

som görs idag. En viktig anledning till att restvärme inte utnyttjas i större utsträckning 

idag är ofta att man inte hittar en affärsmöjlighet och att det inte är ekonomiskt 

lönsamt då många kommuner har biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar som även 

producerar el, för vilken det utgår elcertifikat.  

Förutom leverans till kommunala fjärrvärmenät, kan restvärme utnyttjas bland 

annat för industrikluster mellan närliggande verksamheter (Trygg m.fl., 2009).  

Restvärme i produktion av fjärrkyla är en tillämpning som ökar. Tekniken 

beskrivs mer ingående i detta kapitel. En annan applikation som ofta nämns är 

uppgradering av värme till el med olika tekniker som ofta bygger på fasomvandling 

av ett medium. Dessa tekniker är under utveckling och har ännu inte nått mognad för 

fullskalig implementering. 

 

 Fjärrvärme 5.1

Enkelt beskrivet innebär fjärrvärme att hett vatten produceras centralt och distribueras 

via rörledning till lokaler inom ett område, t.ex. bostäder och skolor, sjukhus etc. eller 

inom en ort. Efter det att vattnet avgett värmet till användningsändamålet returneras 

det till centralen och värms på nytt upp.  

I Sverige är fjärrvärme en utbredd och allmänt tillämpad teknik. Det finns många 

olika källor för att generera hetvattnet. Svensk Fjärrvärme meddelar (2012-04-25) att 

6 % av värmeproduktionen i svenska fjärrvärmenät kommer från restvärme. Totalt 75 

samarbeten mellan fjärrvärmeföretag och industriföretag bidrar till att tillvarata 

4,1 TWh värme från industrin. Värmet kommer främst från tung industri, så som 

raffinaderier, kemi -, stål- och pappersindustri.  

Framledningstemperaturen, det vill säga den temperatur som fjärrvärmevattnet 

som går ut från centralen, varierar med nätets utseende (t.ex. avstånd) samt årstid 

(utomhustemperatur) men varierar vanligtvis mellan 70-130°C. Vattnets 

returtemperatur bestäms också av faktorer så som till exempel avstånd och 

naturligtvis också av de system som använder sig av värmet. Vanligtvis varierar 

returtemperaturen mellan 30-60°C. 

 Absorptionskyla 5.2

En absorptionskylamaskin använder energi från en värmekälla för att driva ett 

kylsystem. Detta till skillnad från kompressionskylmaskiner som drivs av el. I 

absorptionskylamaskinen är kompressorn utbytt mot en absorbator, en generator och 
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en pump. Precis som i en kompressionskylmaskinen så förångas kylmediet i 

förångaren och kyler därmed kylbäraren. I en absorptionskylmaskin har man dock 

inte bara ett köldmedium, utan också en så kallad absorbent. Köldmediet är oftast 

vatten och absorbenten oftast litiumbromid, se Figur 2 nedan. Det förångade 

köldmediet går ifrån förångaren in i absorbatorn (1). Här kondenseras köldmediet och 

absorberas av absorbenten. Lösningen bestående av både köldmedium och absorbent 

pumpas (2) sedan vidare till generatorn (4) via en värmeväxlare (3). I generatorn 

värms lösningen med t.ex. fjärrvärme. Detta gör att köldmediet förångas och därmed 

separeras från absorbenten. Det förångade köldmediet går sedan till kondensatorn där 

det kondenseras. Den koncentrerade absorbenten går tillbaka till absorbatorn (1) 

genom värmeväxlaren (3) och en expansionsventil (5). I värmeväxlaren avges värme 

från den koncentrerade lösningen till den utspädda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Principskiss av absorbtionskylatekniken  

Temperaturen på inkommande fjärrvärme till en absorptionskylmaskin brukar ligga 

mellan 80
o
C och 120

o
C, men det finns exempel där lägre temperaturer används. 
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 Värmepumpning 5.3

Ett sätt att tillvarata lågvärdig restvärme är att med hjälp av värmepumpning höja 

temperaturen på värmen så att det kan användas för t.ex. fjärrvärme.  

De applikationer som finns med värmepumpar innebär ofta att man har stora 

mängder lågvärdigt värme. Exempel på detta är värme från avloppsreningsverk som 

värmepumpas för att användas som fjärrvärme. Fjärrvärme produceras på flera håll på 

detta sätt, bland annat levereras värme till Göteborgs fjärrvärmenät från Rya 

avloppsreningsverk. Eftersom det behövs ett eltillskott för att nyttiggöra värmet kan 

det bli kostsamt om elpriset är högt.  

 Elproduktion från lågtemperaturkällor  5.4

Organic Rankine Cycle, ORC är en teknik för att generera el från lågtemperaturkällor, 

t.ex. industriell restvärme. ORC-tekniken är baserad på samma princip som en så 

kallad ångcykel, där vatten förångas, överhettas och sedan expanderas för att driva en 

ångturbin. Till skillnad från en konventionell ångcykel (Rankine cykel) använder man 

en organisk vätska med låg kokpunkt som arbetsmedium. I 

lågtemperaturapplikationer har denna teknik många fördelar jämfört med den 

konventionella Rankine cykeln genom att man t.ex. kan få högre effektivitet (högre 

värmeåtervinning) (Hackl & Harvey 2011). ORC system kan baseras på flertalet 

vätskor beroende på det system som man vill att cykeln skall arbeta i. Det finns dock 

många olika faktorer avseende vätskans (arbetsmediets) egenskaper som måste tas i 

beaktande; kostnad, toxicitet, termisk stabilitet vid cykelns temperaturområden, 

påverkan på ozonlagret ODP (ozon depleting potential) samt växthusgaspåverkan 

GWP (global warming potential).  

Det finns också andra lågtemperaturtekniker som beskrivs t.ex. i Galanis m.fl. 

2009. och som baseras på arbetsmedier som är blandningar av olika vätskor.  

 Energikombinat 5.5

Kortfattat kan man beskriva energikombinat som: Processlösningar där el, värme, 

fasta biobränslen och /eller drivmedel samt andra energiprodukter produceras 

tillsammans. Ett exempel på energikombinat är produktion av drivmedelsetanol 

(biodrivmedel) genom integrering med el- och värmeproduktion.  

Effekten av en integrering av t.ex. kraftvärmeanläggningar och anläggningar för 

biodrivmedelsproduktion (från t.ex. spannmål, skogsråvara) visar att 

totalverkningsgraden blir högre om drivmedlet kan produceras i ett energikombinat 

än i separata anläggningar. För kraftvärmeanläggningen innebär en integrering att 

värmeunderlaget blir större, vilket för med sig positiva effekter under t.ex. den tid av 

året då fjärrvärmeunderlaget brukar gå ned. Detta medför att elproduktionen kan öka 

över året. 
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 Energisamarbeten mellan närliggande  5.6

industrier - Kluster 

Kluster är ett begrepp som används i många olika sammanhang och som därmed kan 

innefatta olika saker. Begreppet introducerades av Michael Porter i slutet av 1980-

talet och fokus i hans beskrivning är ett industriellt kluster definierat av en 

geografiskt samarbetande grupp som inkluderar leverantörer, konsumenter, 

kringliggande industrier, myndigheter och andra institutioner så som t.ex. universitet 

(Porter 1990, 1998, 2000). Enligt Porters teori definieras ett kluster av de företag som 

producerar de färdiga huvudprodukterna men inkluderar också branscher som 

producerar viktiga insatsvaror (förbrukningsvaror, tjänster, maskinutrustning etc.) de 

som köper de färdiga produkterna samt tekniskt relaterade branscher. Drivkrafterna i 

ett klusters utveckling sammanfattas i den s.k. diamantmodellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Porters diamantmodell. Källa Lindqvist m. fl. 2002. 

 

Det finns också en del angränsande begrepp, t.ex. industriell symbios eller Eco-

Industrial Parks. Dessa begrepp beskrivs mer i detalj i Reichenberg m.fl. 2010. Man 

kan dock nämna att en Eco-Industrial Park anses vara en grupp av tillverkande- och 

serviceföretag som strävar efter förbättrad miljömässig och ekonomisk drift genom att 

samarbete avseende hanteringen av miljö- och avfallshanteringsfrågor. Genom att 

samarbeta söker man gemensamma fördelar som är större än summan av de 

individuella fördelar som företagen kunde åstadkomma genom att själva optimera sin 

verksamhet (fritt översatt från USEPAs definition av Eco-Industrial Parks).  

Genom att samarbeta med närliggande industrier eller andra aktörer kan alltså 

tillvaratagandet av restvärme från en industri bli bättre. Det kan då handla om att 

tillvarata värme på flera olika temperaturnivåer på ett mer effektivt sätt.  Detta har 

visats i ett flertal studier, se Reichenberg m.fl. 2010.   
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6 FÖRUTSÄTTNINGAR I OLIKA 

INDUSTRIER 

I detta avsnitt beskrivs förutsättningar för restvärmeleveranser från olika branscher i 

industrin. Olika typer av industrier har olika förutsättningar för restvärmeutnyttjande. 

Det som avses som restvärme är ofta värme vid lägre temperaturer, d.v.s. mellan 30-

130°C. 

 Restvärme från massa- och pappersbruk 6.1

Energibalansen på massa- och pappersbruk ser väldigt olika ut beroende på vilken typ 

av bruk det är. Balansen är väldigt olika beroende på om bruket producerar massa för 

försäljning eller om det har en integrerad produktion av både massa och papper. 

Dessutom är det avgörande om man har en mekanisk process eller om det är en 

kemisk process. Vårt exempel i form av bruket i Värö är ett kemiskt avsalubruk där 

endast massa produceras. Även bruket i Mönsterås är ett kemiskt avsalubruk som 

producerar massa. Denna typ av bruk kan i princip vara självförsörjande på energi 

och till och med nettoleverera både el och värme, vilket är fallet med bruken i både 

Mönsterås och Värö. Ett sätt att öka energieffektiviteten och öka möjligheten för 

tillvaratagande av restvärme från pappers- och massaindustrin är att sluta brukens 

processer och minska kemikalieläckaget. Exempel på processer som sluts i högre 

utsträckning är kokeriet/tvätteriet, blekeriet och mesaprocessen.  

En ökning av potentialen till elproduktion i bruken kan genomföras genom att 

ångtrycket i sodapannan höjs. En sådan förändring kan medföra att det finns bättre 

förutsättningar att tillvarata värme från rökgaserna. Ett annat exempel är indunstning 

av svartlut vid låg temperatur och torkning av massa vid lägre temperaturer, under 

100°C. Lågtemperaturindunstning och massatorkning vid låg temperatur är exempel 

på effektiviseringsåtgärder som troligtvis försämrar möjligheten att använda 

restvärme för fjärrvärmeproduktion. 

Det finns också åtgärder att vidta vid industrin för att minska överskottsvärmet 

som kan stå i motsats till externa lösningar för tillvaratagande. Jönsson m.fl. 2007 

beskriver för sitt exempel med massabruk olika alternativ för tillvaratagande av 

överskottsvärme  

Åtgärder specifika för massabruk; 

 Processintegrerad indunstning  

 Ligninuttag  

 Bioraffinaderi  

Eller genom andra åtgärder (som också kan tillämpas inom annan industri);   

 Lågtemperaturtorkning av biomassa  

 Värmepumpning (så att det tillgängliga värmet får högre temperatur och 

därmed kan användas till annat)  
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 Processintegrerad CO2-avskiljning  

 Ökad elproduktion  

 Elproduktion från lågtemperaturvärme (t.ex. organic Rankine cycle (med 

annat medium än ånga i cykeln (ORC)) eller Ammonia-Water-Power Cycle 

(AWPC)  

 Samproduktion av el (d.v.s. tillsammans med elbolag)  

 Lågtemperaturvärmning av lokaler (55/40 system istället för 80/60 system 

som används i vanlig fjärrvärme).  

 Fjärrvärme/Fjärrkyla  

 Försäljning av ånga eller värme till annan närliggande industri eller 

verksamhet. 

Flera av dessa alternativ är giltiga även för annan typ av industri än för pappers- och 

massaindustrin. Att jämföra ekonomi och miljöpåverkan för de olika 

användningsområdena är intressant. Jönsson m.fl. 2007 beskriver också för och 

nackdelar med intern vs extern användning av överskottsvärmen. 

 Restvärme från kemiindustrin 6.2

Kemiindustrin är en mycket heterogen bransch. Varje enskild produkt har en specifik 

processkedja och stora delar av den energi som används går åt till att värma/kyla eller 

förånga/kondensera olika produktströmmar. Det kan därför finnas en möjlighet till att 

utnyttja energin på ett effektivt sätt genom att samlokalisera och/eller integrera olika 

processer. Kemiindustrin använder också en del energi för att alstra kyla (d.v.s. vid 

temperaturer under omgivningstemperaturen) vilket gör att värme även vid lägre 

temperaturer kan ha ett värde i vissa processer.   

 Restvärme från järn- och stålindustrin 6.3

Järn och stålindustrin i Sverige består av ett litet antal industrier inom fyra 

huvudområden; kulsinter- (pellets-) tillverkning, malmbaserad järn- och 

ståltillverkning, tillverkning baserad på järnsvamp samt skrotbaserad tillverkning 

(Holmgren m. fl. 2005). Produktionen av stål sker antingen från malm via 

masugnsprocessen eller från skrot via elektrostålugnen. Dessa två processer är 

mycket olika och kräver olika råvaror och har olika energibalanser och 

processutsläpp. 

Stålindustrin är en energiintensiv process och i såväl heta gaser som 

kylvattenflöden finns potentiella restvärmemängder. 

Direkt nyttjande av hyttgas, alltså masugnsgas och restgaser till förbränning 

räknas enligt definition ej som restvärme. Dock i de fall som restgaser nyttjas för 

intern produktion av el och värme för processen och där värmen kan levereras räknas 

detta som restvärme. Där industrin/anläggningen självt förbränner gaserna, för att 

tillverka el och värme för egna processen, och denna värme här kan levereras som 

restvärme. 
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 Restvärme från mineraloljeraffinaderier  6.4

På ett raffinaderi processas råolja genom ett antal olika kracknings- och 

destillationssteg till produkter så som bensin, diesel, nafta, smörjoljor etc. Råoljan tas 

in vid låg temperatur och hettas upp i flertalet processteg för att slutligen kylas och 

lämna raffinaderiet som produkter. Den ständiga uppvärminingen och avkylningen på 

raffinaderiet innebär att värmeåtervinning blir en viktig del i att utforma processen 

energieffektivt sätt. I Sverige levererar flertalet raffinaderier fjärrvärme i större eller 

mindre skala.   

Huvudprocessen i ett raffinaderi består i att man destillerar råolja i en 

destilleringskolonn. Tekniken utnyttjar det faktum att fraktioner med olika kokpunkt 

kondenserar vid olika temperaturer, och därmed vid olika höjd i kolonnen, se Figur 4. 

Vid destillationen upphettas råoljan under tryck till en temperatur runt 400
o
C. Efter 

att de olika fraktionerna tagits ut ur destillationskolonnen måste de alltså kylas och 

det är här man tar ut största delen av den restvärme som levereras till Göteborgs 

fjärrvärmenät. Värme tas också ut från rökgaser och från kylning av 

produktströmmar. (Fjärrsyn 2009:12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Principskiss för huvudprocessen i ett raffinaderi 

 

Enligt Johansson m.fl. 2012 genereras en stor mängd restvärme vid olika 

temperaturer från mineraloljeraffineringsprocessen. Johansson m.fl. 2011 har 

analyserat tillgänglig värmemängd vid två av de tre svenska drivmedels-

raffinaderierna; Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Preem i Göteborg 

levererar redan idag fjärrvärme till Göteborg Energis nät samt till Volvos anläggning i 

Torslanda. Enligt Johanssons beräkningar (som baseras på de process-strömmar som 
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idag värms eller kyls med utilities visar att det teoretiskt sett skulle finnas 9 MW 

värme vid temperaturer över 129°C (då man räknat bort den mängd som idag används 

för fjärrvärme) samt 15 MW mellan 90°C-129°C. Vid det större raffinaderiet i 

Lysekil (som idag endast levererar en liten mängd fjärrvärme till Lysekil) är 

motsvarande siffror 82 MW (över 129°C) samt 145 MW (mellan 90°C och 129°C). 

Enligt Johansson m.fl. 2011 skulle överskottsvärmen från raffinaderierna kunna 

användas för flertalet olika ändamål, t.ex. fjärrvärme, lågtemperatur elproduktion, 

CO2-avskiljning eller t.ex. torkning av biomassa. Johansson m.fl. 2011 undersöker 

olika alternativ för processintegrerad CO2-avskiljning (post-combustion) med hjälp av 

MEA (monoetanolamin). Ett av alternativen är att använda lågtrycksånga som 

framställs med hjälp av restvärme från andra procesströmmar.  

 Restvärme från kärnkraft  6.5

Utnyttjande av restvärme från kärnkraftverk för leverans till fjärrvärmenät är en 

ganska outvecklad teknik i Sverige. Ågesta-verket, som fram till mitten av 70-talet 

försörjde ca 12 000 hushåll med värme i södra Stockholm producerade huvudsakligen 

värme och ingen el. I Schweiz finns i dagsläget två anläggningar som, förutom 

produktion av el, även levererar värme via fjärrvärmenät: Refuna, som levererar ca 

140 GWh till ca 15 000 hushåll och Gösgen, som levererar ungefär lika mycket 

värme till närliggande industri. I Finland har fjärrvärme från kärnkraftverket i Loviisa 

diskuterats, men något byggande blev inte av
12

. Även i Japan diskuteras möjligheten 

men såvitt vi vet finns ingen sådan anläggning i drift. 

Verkningsgraden i ett kärnkraftverk är ca 35 % och allt det blir el. Resten av 

energin går till processförsörjning i viss mån, men det mesta kyls bort. Eftersom elen 

genereras med kondensturbin, finns det inte någon omedelbart tillgänglig värme för 

fjärrvärmeleverans, men det går att bygga om verket. Då minskar el-verkningsgraden, 

men den totala verkningsgraden i verket ökar.  

I Sverige har fjärrvärme från Forsmark till Stockholm diskuterats, men befunnits 

sakna ekonomisk täckning – huvudsakligen p.g.a. det stora avståndet och kostnaden 

för förlorad el (Energi- och klimatgruppen, Uppsala läns landsting, 2011; Ångström 

och Nielsen, 2011). Även Elforsk har utrett restvärme från kärnkraftverk och befunnit 

det vara aktuellt endast vid byggnation av nya verk (Welander och Sandberg, 2010; 

Ångström och Nielsen, 2011). Utväxlingen värme mot förlorad elproduktion 

beräknades till upp till mellan 7 och 10, dvs en total verkningsgrad på ca 66% jämfört 

med dagens ca 35% vid normal kondensdrift. 

 

                                                      
12

 http://www.cospp.com/articles/print/volume-11/issue-3/features/carbon-free-nuclear.html 

http://www.cospp.com/articles/print/volume-11/issue-3/features/carbon-free-nuclear.html
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7 FALLSTUDIER 

Ett mål i projektet var att genomföra tre fallstudier för att belysa olika situationer som 

kan uppstå vid utökad användning av restvärme eller som har uppstått i befintliga 

fjärrvärmenät. De tre fallstudierna som har studerats är ett tänkt regionalt 

fjärrvärmesystem på västkusten (Stenungsund-Göteborg-Värö), Oskarshamns samt 

Oxelösunds fjärrvärmesystem.  

 

Varje fallstudie innehåller: 

1. Nulägesbeskrivning 

a. typ av industri som kan leverera värmet 

b. fjärrvärmesystem och befintliga energianläggningar 

2. Översiktlig kartläggning av värmeunderlag och restvärmepotential 

3. Hur påverkar ökad restvärmeanvändning ekonomi, CO2-utsläpp och 

primärenergianvändning.  

 

Den första av fallstudierna består av en rad orter och fjärrvärmeaktörer längs med 

västkusten, där Stenungsund och Värö utgör ändpunkterna.  

 Regional fjärrvärme på västkusten  7.1

I denna fallstudie kommer vi att beskriva restvärmesituationen i Stenungsund, 

Göteborg och Värö. Vi har inte gjort en gemensam analys för hela nätet, utan tittat på 

några viktiga orter och restvärmesituationen i dessa orter. Anledningen till att dessa 

tre undersöks i ett och samma fall är att det finns eller har funnits planer på att bygga 

ut fjärrvärmenäten på de olika orterna och man skulle därmed kunna få ett regionalt 

nät med förgreningar över hela området. Södra Cell Värö och StatKraft har fört 

diskussioner om att ansluta fjärrvärmeledningar från bruket i Värö till Kungsbacka. 

Även om dessa planer i nuläget ligger på is så har det ändå diskuterats ingående. 

Likaså har man i Stenungsund diskuterat att ansluta fjärrvärmeledningar från 

kemiklustret till fjärrvärmenätet i Kungälv som i sin tur redan idag står i förbindelse 

med Göteborgs fjärrvärmenät. Ett regionalt sammanbyggt nät mellan Stenungsund 

och Varberg skulle påverka flera befintliga nät, t.ex. Mölndal. Även mindre orter och 

samhällen utan fjärrvärmenät idag skulle kunna få tillgång till fjärrvärme. Ett sådant 

system av denna storleksordning påverkas av en mängd faktorer, såväl tekniska, 

ekonomiska och inte minst politiska. I frågan kring risktagande och optimeringsfrågor 

är flera aktörer inblandade, vilket skulle kunna medföra fördelar. Detta har inte 

analyserats vidare i denna rapport men skulle vara intressant i ett fortsatt arbete. I 

nedanstående avsnitt diskuteras dagens situation på de olika orterna inklusive 

framtida planer och vilka situationer som kan uppstå vid ett regionalt nät 
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Regionala f järrvärmenät  i  Sverige idag  

Idag finns det några fjärrvärmenät som har sammankopplas till mer regionala 

fjärrvärmenät. Ett exempel är Linköpings och Mjölbys fjärrvärmenät som har byggts 

ihop med varandra. I början på 2000-talet utredde Mjölby-Svartådalen Energi om de 

skulle bygga en ny värmeproduktionsanläggning i Mantorp eller alternativt 

sammakoppla Mjölby-Svartådalens fjärrvärmenät med Lindköpings fjärrvärmenät. 

Utredningen visade att det var mer kostnadseffektivt att sammakoppla näten än att 

bygga den nya värmeproduktionsanläggningen. Detta berodde på att de två 

fjärrvärmeproducenterna hade olika fjärrvärmesystem. I Linköping består 

fjärvärmeproduktionen till stora delar av förbränning av avfall i kraftvärmeverk 

medan Mjölby- Svartådalen producerar värmet med hjälp av hetvattenpannor. Genom 

sammankopplingen behöver inte Linköping kyla bort värme från avfallsförbränningen 

under sommaren utan värmet levereras istället till Mjölby-Svartådalen. För att det ska 

vara lönsamt att koppla samman två fjärrvärmenät måste det ena fjärrvärmenätet har 

ett överskott på värme medan det andra nätet har en brist och deras gemensamma 

värmeproduktion måste vara mer effektiv än var för sig. (Fjärrvärme i konkurrens, 

SOU, 2011:44) 

 Restvärme från Värö  7.1.1

Södra Cell Värö är ett kemiskt massabruk (avsalubruk) som ligger ca 6 mil söder om 

Göteborg och som producerar blekt sulfatmassa för försäljning. Bruket använder 

årligen ca 1.9 miljoner m
3
 skogsråvara, ca 30 GWh el och 121 GWh fossilbränslen. 

Av detta producerar man ca 425 000 ton klorfri barrmassa, 63 GWh el samt ca 170 

GWh fjärrvärme (främst till Varberg).  

I anslutning till bruket ligger också Södra Innovation samt sågverket Södra Timber 

Värö och Södra Skog Region Väst. Bruket ligger i nära anslutning till hamn.  

Fjärrvärmesystemet i Varberg är jämförelsevis nyligen utbyggt. Enligt Jönsson 

m.fl. 2007 erhöll man år 2000 investeringsbidrag (LIP) för att bygga ut det då mycket 

begränsade fjärrvärmenätet i Varberg och först därefter fick det en storlek som gjorde 

investeringen för leverans från bruket lönsam. Idag levererar Varberg energi 160 

GWh (2010, statistik Svensk Fjärrvärme) varav 145 GWh (80 % av tillförd energi) 

var restvärme från Södra Cell Värö. Södra Cell Värö levererar förutom fjärrvärme till 

Varbergs tätort även till Trollåsens tomatodling i Bua.  

Enligt Varberg Energis hemsida (http://www.varbergenergi.se/?id=3765 )inledde 

företaget och Södra Cell Värö sitt samarbete 2001. Första året levererades 47 GWh, 

sju år senare var motsvarande siffra 130 GWh, varav 104 GWh var ren restvärme. År 

2009 installerades en rökgaskylare som gjorde att Södra Cell kunde öka levereransen 

av restvärme. 

Idag består spetslasten i Varbergs fjärrvärmenät av bioolja och naturgas men en 

biobränsleeldad anläggning (två stycken fliseldade hetvattenpannor om vardera 10 

MW) är under uppförande och kommer att stå färdig vid årsskiftet 2012/2013. 

Anläggningen, som även kommer att producera en del el via de solpaneler som 

placeras på anläggningens tak, kommer att fungera både som spetslast och som 

http://www.varbergenergi.se/?id=3765
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reservpannor vid planerade och oplanerade driftstopp på Södra (Alowesson, 2012 

samt www.varbergenergi.se )   

 Kungsbacka 7.1.2

Fjärrvärmenätet i Kungsbacka byggdes ut under 1980-talet. Idag levereras ca 130-140 

GWh fjärrvärme/år. En kontinuerlig utbyggnad av systemet sker med ca 3-5 GWh/år. 

Det värme som levereras produceras främst i det bioeldade värmeverket (med 

rökgaskondensering) i Hammargård. En liten del restvärme har också använts i 

systemet, bl.a. från avloppsvatten (värmepumpas) men också från tryckeriet. Dock 

lade tryckeriet ned sin verksamhet i Kungsbacka per den 31 januari 2012 (Kilstam, 

2012).  

 Potent ial för ökat  restvärmeutnytt jande 7.1.3

Under 2009 slöts ett intentionsavtal mellan Södra Cell Värö och Statkraft om att 

bygga en fjärrvärmekulvert mellan Statkrafts fjärrvärmenät i Kungsbacka och bruket i 

Värö för att möjliggöra utnyttjande av restvärme. Kulverten skulle bli landets längsta 

med sina 40 km och till en början skulle leveranserna omfatta ca 135 GWh (Södra 

Cell, 2009). I dagsläget ligger dock projektet på is.  

I Kungsbacka kommer man inom de närmsta åren att behöva bygga ny 

värmeproduktionsanläggning och det som ligger närmast till hands är ett bioeldat 

kraftvärmeverk (Kilstam, 2012). 

Om vi antar att projektet skulle kunna genomföras och antar att det ersätter 

biovärme i Kungsbacka hade man kunnat spara betydande mängder primärenergi 

främst i form av biomassa 

Tabell 6 Produktionsnivåer i räkneexempel för Värö-Kungsbacka 

 Insatt mängd energi för 
fjärrvärmeproduktion [GWh] 

Fjärrvärmeproduktion [GWh] 

Hammargårds 
flispannor

1 
87,5 96,2 

Värö bruk 0 96,2 

1
 Notera att anläggningen även har oljepannor samt värmepumpar men dessa är ej medtagna i 

beräkningen eftersom vi antar att man även fortsättningsvis kommer att behöva spetslastanläggningar.  

 

Förändringarna i primärenergiåtgång och växthusgasemissioner till följd av att 

restvärme från Värö ersätter den biobaserade fjärrvärmeproduktionen i Kungsbacka 

presenteras i tabellerna nedan. Eftersom flispannorna enbart producerar värme och 

ingen el blir det ingen skillnad vilken referensel som används (dock är det en liten 

skillnad i primärenergifaktorn för restvärmen som beror av vilken el man antar). 

 

  

http://www.varbergenergi.se/
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Tabell 7. Förändring av primärenergiåtgång vid restvärmeutnyttjande.  En negativ 

förändring betyder att primärenergiåtgången minskar då man använder restvärme istället 

för biomassa, en positiv förändring betyder att primärenergiåtgången ökar vid 

restvärmeutnyttjandet. 

 GWh primärenergi 

 Kolkondensel samt biomassan kan ersätta kol 
via sameldning 

-87 

Nordisk elmix samt biomassan kan ersätta kol 
via sameldning 

-88 

 

Primärenergiåtgången minskar eftersom man istället för att elda ett fullvärdigt bränsle 

(biobränsle) använder restvärme som i sig inte innebär någon större användning av 

primär energi. Anledningen till att vi inte gör känslighetsberäkningar där biomassan 

skulle kunna ersätta en annan bränsletyp är att primärenergifaktorerna för olika 

bränslen inte skiljer sig så drastiskt åt. Visserligen har även verkningsgrader en 

inverkan men skillnaderna blir ändå förhållandevis små. I fallet med 

växthusgasemissioner däremot är skillnaderna stora mellan olika bränslen.  

I beräkningarna av förändringen i växthusgasemissioner skiljer sig dock 

emissionsfaktorerna för t.ex. restvärmen åt beroende på vilken emissionsfaktor som 

används för elförbrukningen. Resultaten redovisas i Tabell 8.  

Tabell 8. Förändring av växthusgasemissioner vid restvärmeutnyttjande.  En negativ 

förändring betyder emissionerna minskar då man använder restvärme istället för 

biomassa, en positiv förändring betyder att emissionerna ökar vid restvärmeutnyttjandet. 

 kton CO2 ekvivalenter 

a) Kolkraftsel (marginalfall) samt ersättande av 
kol via sameldning 

-34 

b) Kolkraftsel (marginalfall) och biomassan 
används i DME-produktion 

-10 

c) Nordisk elmix (genomsnittsfall) och ersättning 
av kol via sameldning 

-36 

d) Nordisk elmix (genomsnittsfall) och 
biomassan används i DME-produktion 

-11 

 

I samtliga fall minskar växthusgasemissionerna då man istället för att använda 

biomassan i ett värmeverk utnyttjar restvärme för fjärvärmeproduktionen. Skillnaden 

i hur mycket emissionerna minskar är inte så stor beroende på vilken el man ansätter 

(-34 resp. -36) eftersom man inte har någon samtidig elproduktion i biovärmeverket. 

Däremot skiljer sig resultatet kraftigt åt beroende på om man antar att den sparade 

biomassan kan sameldas i kolkraftverk eller om den används för DME-produktion 

och ersätter fossila drivmedel.  (-10,-11 att jämföra med -34 resp. -36), anledningen 

till detta är helt enkelt att man genom att ersätta kol kan spara mycket 

växthusgasemissioner.  
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 Restvärme från Stenungsund  7.1.4

Fjärrvärmenätet i Stenungsund, ägt av SEMAB Stenungsunds Energi och Miljö AB, 

levererar årligen ~80 GWh värme varav nästan all värme (90-98%) utgörs av 

överskottsvärme från Perstorp Oxo och Borealis. Den lilla spetslast som används är 

sedan årsskiftet 2011/2012 baserad på naturgas. Värmeleveranserna från de bägge 

industrierna till fjärrvärmenätet är ungefär jämnstora och som exempel kan nämnas 

att år 2011 kom 47 GWh från Perstorp och 33 GWh från Borealis. 

Fjärrvärmenätet i Stenungsund har funnits sedan tidigt 80-tal och under 80/90-tal 

var det Borealis (ursprungligen Unifos senare Neste) polyetenanläggning som stod för 

leveranserna av industriell restvärme till nätet. Denna leverans byggde dock på en 

värmepumpslösning och 2001 ersattes denna av leveranser från Perstorp som 

baserades på billigare icke-värmepumpad fjärrvärme. Fjärrvärmenätet i Stenungsund 

har haft en stadig utbyggnad och inkluderar idag de flesta hyresfastigheter, skolor och 

kommunala fastigheter i Stenungsund samt en stor andel av villorna i tätorten. 

Potentialen till fjärrvärmeleveranser från det kemiska klustret i Stenugnsund är 

stor. Både Perstorp och Borealis skulle själva kunna stå för hela leveransen till 

fjärrvärmenätet i Stenungsund. Det finns därför idéer om att ansluta fjärrvärmenätet i 

Stenungsund med det i Kungälv. Fjärrvärmesystemet i Kungälv levererar ca 130-140 

GWh/år varav en betydande del (ca 40 GWh) köps in från Göteborgs fjärrvärmenät) 

(Kungälv Energi 2010, Svensk fjärrvärme 2010). Produktionen i det egna nätet 

baseras främst på det biobränsleeldade kraftvärmeverket Munkgärdeverket (GROT, 

bark, spån). Avståndet mellan Kungälv och Stenugnsunds nät är ca 25 km. 

Boreal is  

I kemiklustret i Stenungsund har Borealis två anläggningar, en kracker som 

producerar olefiner (främst eten) och en polyetenanläggning som producerar olika 

kvaliteter av polyeten (PE) som används för t.ex. rör och kablar. Krackern producerar 

råvaror till PE-anläggningen samt till en del andra anläggningar vid kemiklustret i 

Stenungsund. I polyetenanläggningens lågtrycks- och högtrycksfabriker 

polymeriseras eten till polyeten genom exoterma reaktioner.  

I krackeranläggningen används stora mängder el (ca 400 GWh/år) och bränsle (ca 

4300 GWh/år). Bränslet som används är en bi-produkt från etenproduktionen och har 

en sammansättning som påminner om naturgas. Hedström och Johansson 2008 visar 

att det finns en stor energibesparingspotential vid krackeranläggningen. Deras 

pinchanalys visar att det i princip inte behöver tillföras något externt värme till 

processen, dock används ca 63 MW ånga. Däremot finns stora energiflöden i form av 

ånga och restgaser från krackeranläggningen, se stycket om Stenungsunds-

industrierna.  

Under 2007-2009 byggde man ut anslutningarna till fjärrvärmenätet så att Borealis 

kunde leverera värme från överskottsånga (LP)
13

. Den nya Polyetenanläggningen som 

togs i bruk år 2010 medförde också att man får mer överskottsvärme och således 

                                                      
13

 Notera att lågtrycksångan kondenseras och på så sätt levererar den värme till fjärrvärmenätet.  
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ökade potentialen till leveranser. När LDPE-anläggningarna hos Borealis går för fullt 

har man ett överskott på lågtrycksånga som kommer av kylningen av processen. Även 

mellantrycksånga erhålls. Enligt Borealis så är det dock mer lönsamt för dem om de 

själva kan använda ångan i andra processer jämfört med att sälja den som fjärrvärme 

till SEMAB (Spetz, 2012). Utöver detta finns det i de äldre lågtrycksfabrikerna i 

storleksordningen 50 MW restvärme. 

Perstorp Oxo 

Restvärmen som levereras från Perstorp Oxos anläggningar kommer från tre olika 

källor; en rökgasskrubber, en syrafabrik samt reaktorvärme från isomerkretsen. I det 

sistnämnda fallet återvinner man värme från processen i ett varmvattensystem som 

opererar mellan 40-120 °C. Detta värme förser andra delar av processen och upp till 

15 MW levereras i form av fjärrvärme till nätet i Stenungsund.  

 Potent ial för ökat restvärmeutnytt jande  7.1.5

Chalmers och CIT har i två steg genomfört en TSA (total site analysis) studie på det 

kemiska klustret i Stenungsund (Hackl & Andersson 2010, Andersson m.fl. 2011) där 

man undersökte värmebehov och överskott med hjälp av data på utility-systemen för 

de olika anläggningarna. Man utvecklade också ett site-gemensamt utility-system som 

har potential att öka energieffektiviteten. Resultaten visar på en teoretisk potential till 

besparingar på upp till 122 MW
14

 och att man dessutom skulle kunna få ett 

nettoöverskott av värme. Idag produceras en del ånga med inköpta bränslen men 

dessa skulle teoretisk vara möjliga att eliminera. En fortsättning av studien. 

(Andersson m.fl. 2011) visar också att ca hälften av de potentiella besparingarna kan 

åstadkommas genom mindre förändringar av nuvarande utility-system.  

I TSA- studierna identifieras och klassificeras olika möjliga åtgärder för att 

tillvarata överskottenergi från klustrets olika anläggningar. Åtgärder som 

klassificerats som genomförbara med måttliga förändringar (endast värmeväxlarareor 

behöver ändras, i övrigt ingen förändring i utrustning) pekar mot att det finns en 

potential till att utvinna lågvärdig värme (60-140°C) motsvarande drygt 140 MW. 

Andersson m.fl. 2011 utreder hur man skulle kunna utveckla ett gemensamt 

hetvattensystem (gemensamt för de olika anläggningarna i klustret) för att återvinna 

värme (och fylla behov som finns), men även efter införandet av ett sådant system 

finns ett överskott på ~74 MW med ytterligare investeringar finns omkring 70 MW 

tillgängligt. 

Det finns en stor potential att öka fjärrvärmeleveranserna från det kemiska klustret 

i Stenungsund. Dock är värmeunderlaget i Stenungsund begränsat. Genom att ansluta 

fjärrvärmenätet i Stenungsund till det i Kungälv skulle man kunna öka leveranserna 

av restvärme från klustret. En stor del av biomassan som idag används i det 

                                                      
14

 Effekterna angivna är baserade på data från industrierna i klustret vid drift (alltså timmedelvärden) för 

respektive industri. Siffrorna är alltså inte årsmedelvärden så när man räknar om till GWh får man ta 

hänsyn till att vissa industriar har stopp varje år någon – några veckor medan andra kör året om och 

stoppar var 5-6 år.  
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biobränsleeldade Munkegärdeverket (kraftvärme) för el- och värmeproduktion skulle 

därmed kunna ersättas. Det skulle göra att man får biomassa som kan användas någon 

annanstans samt att man får en minskad elproduktion som måste ersättas på något 

sätt. Eventuellt skulle man också kunna ersätta den fjärrvärme som idag köps in från 

Göteborgsnätet. Dock köps värme främst under sommarmånaderna då effektbehovet 

är jämförelsevis lågt och då består värmet i Göteborg uteslutande av värme från 

avfallsförbränning samt restvärme från raffinaderierna.  

Fjärrvärmenätet i Kungälv ägs och drivs av Kungälv Energi, ett kommunalt 

energibolag. Nätet levererar årligen ca 120-140 GWh värme och en stor del av 

produktionen är biobränslebaserad och kommer från den egna anläggningen 

Munkegärdeverket som har en kapacitet på 23 MW värme och 3 MW el. År 2010 

producerade man 114,5 GWh fjärrvärme samt 8,9 GWh el. Samma år köptes 35,5 

GWh fjärrvärme från Göteborgs fjärrvärmenät (Miljörapport Kungälv Energi 2010.). 

I Kungälvs nät ingår också tre stycken hetvattencentraler som eldas med pellets samt 

olja som spetslast.  

Tabell 9 Produktionsnivåer och verkningsgrader i räkneexempel för Stenungsund-

Kungälv. 

Anläggning Insatt bränsle för 
värmeproduktion [GWh] 

Fjärrvärmeleverans Elproduktion [GWh] 

Munkegärdeverket 111,6
1 

112,3
2 

8,9 

Kemiklustret  112,3  

1
 Endast fast biobränsle är inkluderat, baserat på Miljörapport för Munkegärdeverket 2010.  

2
 Notera att man i Munkegärdeverket producerade ytterligare 2,4 GWh värme (räknat som 

insatt värme) med hjälp av bioolja.  

 

Genom att ersätta aktiviteten på Munkegärdeverket med industriell restvärme från det 

kemiska klustret i Stenungsund kan man spara en hel del primärenergi (se Tabell 10). 

I Tabell 1 redovisas de primärenergifaktorer vi använt och i Tabell 9 presenteras de 

produktionssiffror och verkningsgrader vi har använt oss av i detta fall.  

Från Tabell 10 ser vi att man sparar mer i form av primärenergi då man antar att 

den el som inte kan produceras (i biokraftvärmeverket) då man använder restvärme 

kommer från genomsnittlig Nordisk elproduktion jämfört om man antar att det är 

marginalel producerad i ett kolkraftverk.  



 

 46 

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  F Ö R  Ö K A D  N Y T T A  A V  R E S T V Ä R M E  

Tabell 10 Förändring av primärenergiåtgång vid restvärmeutnyttjande.  En negativ 

förändring betyder att primärenergiåtgången minskar då man använder restvärme istället 

för biomassa, en positiv förändring betyder att primärenergiåtgången ökar vid 

restvärmeutnyttjandet.  

 GWh primärenergi 

a) Kolkraftsel (marginalfall) och ersättande av 
kol via sameldning 

-90 

b) Nordisk elmix (genomsnittsfall) och ersättning 
av kol via sameldning 

-97 

 

I Tabell 11 redovisas vilka förändringar i växthusgasutsläpp som åstadkoms vid 

utnyttjandet av restvärme i samma fall som ovan.  

Tabell 11. Förändring av växthusgasemissioner vid restvärmeutnyttjande.  En negativ 

förändring betyder emissionerna minskar då man använder restvärme istället för 

biomassa, en positiv förändring betyder att emissionerna ökar vid restvärmeutnyttjandet.  

 kton CO2 ekvivalenter 

a) Kolkraftsel (marginalfall) och ersättande av 
kol via sameldning 

-37 

b) Kolkraftsel (marginalfall) och biomassan 
används i DME-produktion 

-5 

c) Nordisk elmix (genomsnittsfall) och ersättning 
av kol via sameldning 

-45 

d) Nordisk elmix (genomsnittsfall) och 
biomassan används i DME-produktion 

-13 

 

I samtliga fall minskar växthusgasemissionerna då man istället för att använda 

biomassan i ett biokraftvärmeverk utnyttjar restvärme för fjärvärmeproduktionen. 

Skillnaden i hur mycket emissionerna minskar varierar till viss del beroende på vilken 

el man ansätter (-37 resp. -45 kton). Precis som i Värö/Kungsbacka fallet skiljer sig 

resultatet mer kraftigt åt beroende på om man antar att den sparade biomassan kan 

sameldas i kolkraftverk eller om den används för DME-produktion och ersätter 

fossila drivmedel.  (-5,-13 att jämföra med -37 resp. -45 kton). 

Investeringar för sammanbyggnad av fjärrvärmenäten i Stenungsund och 

Kungälvs kommun genom byggnation av kulvert beräknas endast översiktligt utifrån 

en schablon för kulvertkostnad baserad på Kulvertkostnadskatalogen. 

Avståndet mellan de respektivenäten uppskattas till 2,5 mil, vilket ger en 

investeringskostnad i kulvertbygget på 250 miljoner kronor. 

 Göteborg 7.2

Det första kraftvärmeverket i Göteborg byggdes 1952 och staden har alltså, ur ett 

svenskt perspektiv, lång erfarenhet av fjärrvärme. Karaktäristiskt för Göteborgs 

fjärrvärmenät idag är en hög andel restvärme från raffinaderierna som finns i staden. 
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Idag levereras restvärme till fjärrvärmenätet från två av stadens raffinaderier, St1 och 

Preem. Värmet från raffinaderierna utgör ca 23 % av den totala fjärrvärmen inom 

Göteborg. Förutom industriell restvärme så kommer också en stor andel av värmet 

från avfallsförbränning, ca 26 %. Göteborg har också tillgång till naturgas genom det 

naturgasnät som finns på västkusten. Detta har gjort att naturgas utgör en stor del av 

de bränslen som eldas i kraftvärmeverk och värmecentraler i Göteborg. I Tabell 12 

redogörs för de bränslen som förbränts i Göteborg energis anläggningar under 2010. 

Det är viktigt att komma ihåg att bränslena i kraftvärmeverken (KVV) omvandlas till 

både värme och el. Man kan alltså inte direkt säga att tabellen visar bränslemixen för 

Göteborgs fjärrvärme. 

Tabell 12. Bränslen som användes i kraftvärmeverk och värmeverk i Göteborg år 2010* 

Bränsle 

 

Slutlig energi 
[GWh] 

Primärenergi 
[GWh] 

Olja (kvv) 65 77 

Naturgas (kvv) 2869 3328 

Avfall (kvv) 1660 1013 

Olja (vv) 43 51 

Naturgas (vv) 106 123 

Biobränslen (vv) 236 255 

Restvärme 1138 34 

Värmepump (el) 

Marginalfall (kolkraft) 

Medelfall (Nordisk elmix) 

60  

150 

102 

Total (kolkraft el) 

Totalt (Nordisk elmix) 

6178 5031 

4983 

*Bränslemängderna är tagna ur miljörapporter för Göteborg Energis och Renovas anläggningar i Göteborg 

samt miljörapporter raffinaderierna. (Miljörapporter för: KVV Renova, KVV Rosenlund, KVV Högsbo, 

Rya värmepumpar, KVV Rya, VV Rya, VV Sävenäs, VV Angered, VV Tynnered, VV Backa, VV Sisjön, 

Preem och St1) 

 

Samarbetet med raffinaderierna i Göteborg har pågått sedan 1980 då Shell (nuvarande 

ST1) började leverera restvärme till Göteborgs fjärrvärmenät. 1997 började även 

Preem att leverera värme till fjärrvärmenätet.  

Under olika perioder på året utnyttjas olika värmekällor. 

 Figur 5 visar värmeproduktionen över året i Göteborg energis fjärrvärmenät år 2010. 

Kategorin övriga HP består av värmeproduktionen från varmvattenpannor och de 

bränslen som användas i hetvattenpannorna är naturgas, elektrisk effekt, bioolja, 

pellets, och olja. Kategorin övriga KVV är den sammanlagda värmeproduktionen från 

kraftvärmeverk förutom RYA-verket som förbränner naturgas och RENOVA som 

förbränner avfall. De bränslen som används i kategorin övriga KVV är flis och 

naturgas. 
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Figur 5 Göteborg Energiss fjärrvärmeproduktion under år 2010, data från Göteborgs 

energi  

 Fjärrkyla i  Göteborg  7.2.1

Fjärrkyla är som namnet avslöjar ett sätta att distribuera kyla på samma sätt som sker 

med värme i ett fjärrvärmenät. I Göteborg finns ett fjärrkylanät. Kylan som levereras 

kommer dels ifrån Göta älv, i form av frikyla, från elektriska kylmaskiner samt från 

absorptionskylmaskiner. Frikyla innebär att man utnyttjar kallt vatten från botten på 

Göta älv att kyla med. En del av fjärrkylan som levereras kommer alltså ifrån 

absorptionskyla (se kapitel 4) från restvärme. Det finns i Göteborg fyra anläggningar 

som levererar kyla ut på ett fjärrkylanätet i centrala Göteborg. På ett år levereras 

ungefär 60 GWh kyla via detta nät och ungefär hälften av detta kommer från 

absorptionskyla. 

Behovet av fjärrvärme och fjärrkyla ser olika ut över året. På sommaren är 

fjärrvärmebehovet lägre medan kylbehovet är högt och kylbehovet går i sin tur ner 

under vintern. Det betyder att restvärme kan utnyttjas mer effektivt om man under 

sommaren kan utnyttja restvärme till kyla i en större utsträckning  

Figur 6 visar leveransen av värme och kyla från Göteborg Energis anläggningar 

under 2010. Eftersom en så stor del av Göteborg förses med fjärrvärme så kan 

värmeleveransen antas beskriva hur värmebehovet i Göteborg fördelas över året. 

Eftersom fjärrkyla fortfarande står för en så liten del av kylbehovet så är det inte 

säkert att kylbehovet i Göteborg följer riktigt samma mönster som grafen visar. Men 

vad man tydligt kan se i figuren är att under månaderna juni till september så finns en 

kraftig ökning av kylbehovet samtidigt som värmebehovet går ner. 
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Figur 6 Göteborgs fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion under år 2010    

Enligt en studie från Göteborg Energi visar att produktionen av kyla kommer öka 

under de närmaste tio åren. Den ökade fjärrkylproduktionen kommer bestå av en 

blandning av frikyla, absorptionskyla och elektriska kylmaskiner.(Svernlöv, 2012) 

 Utökad användning av restvärme t i l l  f järrkyla i  Göteborg  7.2.2

Enligt statens utredning ”Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter” 

(SOU 2007:60) så har Sverige ett totalt kylbehov på 2.5 TWh per år. Om man utgår 

från att kylbehovet är proportionellt mot befolkningen så skulle detta ge ett kylbehov 

på ungefär 145 GWh per år i Göteborg. Troligtvis är kylbehovet högre eftersom man 

kan anta att kylbehovet i södra Sverige är större än i norra. Dessutom är det också 

troligt att större städer har större kylbehov än landsbygden, med tanke på att det finns 

fler kontorsbyggnader. 

För att kunna få en uppfattning om hur mycket värme det rör sig om som kan 

användas till absorptionskyla sommartid så har en modell av Göteborgs fjärrvärmenät 

använts. Modellen har tagits fram i EU-projektet PRINCIP som specifikt är inriktat 

på energisystem i kommuner och där Göteborg ingått som fallstudie. Modellen är 

gjorts i programmet EnergyPLAN som är framtaget av Aalborg universitet. 

Programmets främsta styrka är att det modellerar timme för timme, utifrån att man 

lägger in timvisa distributioner för värmebehov, elbehov, kylbehov, leverans av 

restvärme mm. 

Data för att kunna göra modellen har fåtts ifrån Göteborg Energi, via mejl - och 

telefonkontakt. Utifrån detta referensscenario har sedan olika fall med 

absorptionskyla testats. Som man kan se i Figur 7 så minskar leveransen av 

fjärrvärme från restvärme på sommaren, det finns helt enkelt inte avsättning för 

värme utan den får istället kylas bort. Utrymmet kan istället utnyttjas för 
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absorptionskyla. Detta görs som sagt till viss del redan idag och den allra största 

delen av absorptionskylan från Göteborg energis anläggningar levereras under 

sommaren.  

Figur 7 Restvärme leverans för Göteborg under år 2010  

För att se hur stort detta utrymme är har ett scenario gjorts i EnergyPLAN där man 

antar att leveransen av restvärme kan ligga på samma nivå som på vintern året runt. 

Resultaten visar att om leveransen av industriell restvärme och avfallsförbränning är 

konstant över hela året, medan kraftvärmeverk och värmeverk endast används när 

behovet av värme finns, så finns utrymme att leverera omkring 300 GWh värme till 

kyla sommartid. Detta ger, vid en COP på absorptionskylmaskinerna på 0,6, 180 

GWh absorptionskyla. Idag levereras omkring 30 GWh kyla från absorptionskyla i 

Göteborg, vilket medför att ett sådant scenario skulle innebära en ökning med 

omkring 150 GWh. 
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Att producera samma mängd kyla med kompressormaskiner skulle kräva ca 50 GWh 

el, om man antar att kylmaskinerna har en COP
15

 på 3. 

Det billigaste alternativet för kylproduktion till fjärrkyla skulle vara att öka 

användningen av frikyla. Detta är dock inte möjligt under stora delar av sommaren, 

eftersom vattnet i Göta älv värms upp under vår och försommar och sedan blir för 

varmt för att använda. 

I Tabell 13 nedan visas den primärenergi som kan sparas genom att man sparar in 

50 GWh el. Tabell 14 visar hur mycket växthusgasutsläppen minskar till följd av den 

minskade elanvändningen. 

Tabell 13. Primärenergi som kan sparas när absorptionskyla ersätter elektriska 

kylmaskiner 

 GWh 

Ersatt el 

[GWh/år] 50 

Ersatt primärenergi, el från kolkondens 

GWh/år] 125 

Ersatt primärenergi, Nordisk elmix 

[GWh/år] 85 

 

Tabell 14 Förändring av växthusgasutsläpp när absorptionskyla ersätter elektriska 

kylmaskiner 

 kton CO2 ekv 

Förändring av CO2, el från kolkondens 

[kton/år] -42,8 (d.v.s. minskning av emissionerna) 

Förändring av CO2, Nordisk elmix 

[kton/år] -18,8 (d.v.s. minskning av emissionerna) 

 

 Användning av restvärme från Stenungsund i  Göteborg  7.2.3

Genom att bygga ut Stenungsunds fjärrvärmenät till Kungälv kan värme levereras till 

Göteborg från Kungälv, något som inte görs idag. Det i sin tur gör det möjligt att 

restvärme från Stenungssund kan ersätta någon annan värmeproduktion i Göteborg. 

Idag finns det två typer av värmeproduktion som producerar värme under stora delar 

av året i Göteborg. Dessa är industriell restvärme och avfallsförbränning, se Tabell 

12. Det är inte rimligt att ersätta industriell restvärme med industriell restvärme från 

källor längre bort och på grund av gällande avtal är det inte heller troligt inom en nära 

framtid att avfallsförbränningen kan ersättas. 

  

                                                      
15

 COP = coefficient of performance 
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I en nära framtid finns det bland annat två möjliga användningsområden för restvärme 

från Stenungssund. Den ena är att restvärme från Stenungsund används som 

fjärrvärme under vinter och som fjärrkyla under sommaren och den andra möjligheten 

är att använda restvärme från Stenungssund om värmeunderlaget ökar i Göteborg. 

Enligt Göteborg Energi (Svernlöv, 2012) kommer behovet av kyla öka under de 

närmaste åren. 

Huruvida värmeunderlaget kommer öka eller minska i framtiden är svårt att säga 

men enligt rapporten Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden (Nyström, 

2008) tror Göteborg Energi att värmeunderlaget kommer att minska. Minskningen 

beror på att energieffektiviseringar kommer vara större än nya kunders värmebehov. I 

samma rapport påpekas att många förvaltare av miljonprogramsområden kommer få 

svårt att nå de politiska ställda målen och därför kan behovet av fjärrvärme vara högre 

i framtiden än vad vissa prognoser visar. (Nyström, 2008). 

I Tabell 15 visas nyproduktion av bostäder, kontor och handel och det ökade 

värmebehovet för dessa i Göteborg under de närmaste fem åren. Det ökade 

värmebehovet bygger på boverkets regler för värmeförbrukning för både 

verksamhetslokaler och bostäder. Totalt ökar värmeförbrukningen med 74 GWh och 

den kan jämföras med restvärmepotentialen från Stenungsund på 600
16

 GWh. Om 

alla kommande nyproduktioner ansluter sig till fjärrvärmenätet i Göteborg kan deras 

värmebehov tillgodoses med restvärme från Stenungsund. 

Tabell 15 Andelen nya bostäder och byggnader i Göteborg och det ökade värmebehovet 

om fem år 

 Lägenheter1 Kontor
2 

Handel
2 

Totalt 

Nya bostäder per 
år 

1 800 bostäder/år Ca 30 000 
m

2
/år 

49 000 m
2
 (år 2014 

för Gammelstaden) 
 

Antal nya 
byggnader om 5 
år   

9 000 bostäder/år 150 000 m
2
/år 49 000 m

2
  

Ökat 
energinbehov om 
fem år 

58 GWh
3
 12 GWh

4 
4 GWh

4
 
 

74 GWh 

1 Baserad på Krantz, 2012 

2 Baserad på Business Region Göteborg, 2011 

3 Baserat på BBR krav på 90 kWh/m
2
 och år 

4 Baserat på BBR krav på 80 kWh/m
2 
och år   

 

I ett längre perspektiv kan man tänka sig att restvärmen ersätter naturgas, som 

används i stor utsträckning i Göteborg. I Stenungsund skulle det kunna finnas ett 

överskott på 100 MW (Spetz, 2012). Om man tänker sig att man skulle transportera 

värmet från Stenungsund till Göteborg så skulle den vintertid kunna ersätta naturgas 

som eldas i Rya kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket kördes sju månader under år 2010 

                                                      
16

 Räknat med en effekt på 74 MW och 8000 timmar värmeproduktion på ett år. Med investeringar finns 

omkring 70 MW ytterligare tillgängligt, motsvarande 600 GWh utöver de ovan nämnda. 
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(Gustafsson, 2012) vilket är det år som använts i beräkningarna som ligger till grund 

för Tabell 16. Om delar av värmet från Rya ersätts av restvärme så blir också 

elproduktionen mindre, vilket har tagits hänsyn till i beräkningarna. Om man under 

sju månader ersätter 100 MW av värmeeffekten på Rya med restvärme från 

Stenungsund så sparar men 107 GWh respektive 457 GWh primärenergi, beroende på 

vad man räknar med för el, se Tabell 16. Om man sommartid utnyttjar effekten från 

Stenungsund för absorptionskyla så spara man ytterligare 273 GWh respektive 568 

GWh, se Tabell 16. 

När det gäller utsläpp av växthusgaser så är det inte självklart att utsläppen 

kommer att minska om man använder sig av restvärmen. Om man räknar med att den 

el som produceras på Rya ersätter kolkraft på marginalen, så innebär den minskade 

elproduktionen i restvärmefallet att utsläppen ökar om man använder restvärmen. I 

fallet med nordisk elmix blir det en utsläppsminskning om man använder restvärme 

istället för att producera el och värme från naturgas, se Tabell 17. 

Primärenergi och utsläpp för fallet med naturgas har beräknats utifrån använd 

mängd naturgas (Miljörapport Rya kvv, 2010) och primärenergifaktor och 

emissionsfaktor från kapitel 2. I fallet med restvärme så har restvärmens primärenergi 

och emissioner först beräknats, sedan har restvärmen också belastats med 

primärenergi och utsläpp motsvarande den produktionsminskning av el som blir i 

detta fall. 

För att beräkna primärenergi och emissioner för absorptionskylafallet och fallet 

med kompressorkyla, så har mängden kyla som kan genereras med hjälp av 

restvärmen från Stenungsund beräknats. Sedan har den elmängd som behövs för att 

producera denna kyla i kompressormaskinerna beräknats. Kompressormaskinerna har 

antagits ha COP 3, och absorptionskylmaskiner COP 0,6. Till sist har primärenergi 

och emissioner för de två fallen beräknats med hjälp av primärenergifaktorer och 

emissionsfaktorer i kapitel 2. 
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Tabell 16 Förändring i primärenergi när restvärme ersätter naturgas som eldas i ett 
kraftvärmeverk samt där restvärmen används för absorptionskyla sommartid. 

 Primärenergi, kol
1
 

[GWh] 
Primärenerg, 
nordisk elmix

1
 

[GWh] 

Värme från naturgas 554 554 

Restvärme 505 344 

Kyla från kompressorkylmaskiner 83 56 

Kyla från restvärme 7 5 

   

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
fjärrvärme sju månader 

-49 -210 

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
abs-kyla 5 månader 

-76 -51 

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
fjärrvärme och abs-kyla 

-125 -262 

1 Ett negativt värde innebär en minskning av använd primärenergi 

 
Tabell 17 Förändring i växthusgasutsläpp när restvärme ersätter naturgas som eldas i ett 
kraftvärmeverk samt där restvärmen används för absorptionskyla sommartid. 

 Växthusgasutsläpp,
 2
 

kol 
[kton CO2ekv.] 

Växthusgasutsläpp,
 2
 

nordisk elmix 
[kton CO2ekv.] 

   

Värme från naturgas 119 119 

Restvärme 173 25 

Kyla från kompressorkylmaskiner 28 4 

Kyla från restvärme 2 0.4 

   

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
fjärrvärme sju månader 

55 -93 

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
abs-kyla 5 månader 

-26 -4 

Skillnad mellan nuläge och restvärme, 
fjärrvärme och abs-kyla 

29 -97 

2 Ett negativt värde innebär en minskning av växthusgasutsläppen 
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 Oskarshamn 7.3

I denna fallstudie behandlas de tekniska aspekterna på fjärrvärme från antingen Södra 

Cell Mönsterås (SCMS) eller OKG till Oskarshamn. Bakgrunden är att Oskarshamns 

Energi utökar sitt fjärrvärmenät och därför behöver mer kapacitet. Bolaget ska 

samtidigt gå över till klimatneutral produktion, varför industriell restvärme, som 

utnyttjar befintlig energi, vore ett sätt att uppfylla båda ambitionerna. Under 2010 och 

2011 fördes diskussioner med både massabruket Södra Cell Mönsterås och OKG 

angående leverans av restvärme till Oskarshamns energi. 

2011 beslutade Oskarshamns kommun att i stället bygga en biobränsle-eldad 

kraftvärmepanna och varken OKG eller SCMS kommer alltså att leverera sin 

processvärme till fjärrvärme för detta ändamål.  

Dock är fallet fortfarande intressant i den föreliggande studien eftersom diskussion 

kring de tekniska och miljömässiga aspekterna är aktuella.  

Nedan diskuteras de tekniska aspekterna av processvärme-leverans till 

fjärrvärmenät för de båda industrierna och jämförs med den lösning som 

Oskarshamns kommun valt i stället. Jämförelsen görs både med avseende på 

primärenergi och den konsekvens-allokering som beskrivits tidigare i rapporten, 

kapitel 2. Pannan var, vid studiens genomförande, ännu inte upphandlad. Därför förs 

resonemang och görs överslagsberäkningar med de preliminära uppgifter om pannans 

storlek, bränsle etc, som funnits tillgängliga. 

 Nulägesbeskrivning och övergripande energianalys  7.3.1

De energileveranser som varit aktuella för fjärrvärme till Oskarshamn är ca 170 GWh 

per år. Avstånden från Oskarshamn till OKG respektive Södra Cell Mönsterås är ca 

25 km vilket, tekniskt sett är ett fullt möjligt avstånd för fjärrvärmeleverans utan 

nämnvärda förluster. Vad gäller markbeskaffenhetens lämplighet för nedläggning av 

ledningar finns inga uppgifter tillgängliga så det är inte möjligt att inom ramen för 

den här studien, jämföra ledningsdragning från de båda tänkta leverantörerna. 

Att kartlägga befintligt värmeunderlag från OKG och Södra Cell Mönsterås låter 

sig inte göras eftersom ingen av dessa har de efterfrågade mängderna fjärrvärme 

tillgängliga idag utan båda skulle göra ombyggnader i sina respektive anläggningar 

för att fjärrvärmeleverans skulle vara möjlig. Båda parter har dock i media uttalat sig 

och sagt att både aktuella mängder (170 GWh) och därutöver inte alls är omöjligt och 

att de utrett de investeringar och åtgärder som behövs för att kunna leverera värmet i 

fråga.  

OKG, Oskarshamns Kärnkraftverk  

OKG aktiebolag ägs av Eon och Fortum och leverarar el till sina två ägare i 

proportion till deras ägarandel. OKG producerar ca 13 TWh el/år, vilket kan jämföras 

med Forsmark och Ringhals, som producerar ca 23 respektive 25 TWh el/år. OKG 

producerar ca 10 % av Sveriges el, vilket motsvarar den sammanlagda förbrukningen 

i Stockholm, Göteborg och Malmö.  Verket har tre reaktorer, O1, O2 och O3, som 
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alla är s.k. kokvattenreaktorer, vilket innebär att värmeenergin som frigörs vid 

kärnklyvningarna värmer och förångar reaktorvattnet.  Ångan driver turbiner, som i 

sin tur driver generatorer som alstrar el. (Det finns också s.k. tryckvattenreaktorer, där 

vattnet i reaktorn står under så högt tryck att vattnet aldrig förångas utan med hjälp av 

värmeväxlare förångar vatten som inte varit i kontakt med reaktorhärden.) Ångan kyls 

därefter av och leds tillbaka för ny förångning, se Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Flödesschema för OKG reaktor 3 (med tillstånd från OKG.) 

 

OKG reaktor 3, som är världens största kokvattenreaktor, levererar idag ca 3-9 TWh 

el/år med en effekt på 1450 MW. O3 togs i drift 1985 och hade då en teknisk 

livslängd på 40 år. Under tiden har omfattande tekniska förbättringar skett för att öka 

dels tillgängligheten (mål 94 %) och dels livslängden till minst 60 år. 

Tillgängligheten i ett kärnkraftverk är i genomsnitt 84 % (Erfarenhet från driften 

av de svenska kärnkraftverken, 2009), men OKGs reaktor 3 har periodvis haft lägre 

tillgänglighet än så pga. bl.a. sprickor i styrstavarna. De senaste årens 

underhållsarbete ska dock ha åtgärdat både det och andra problem. 

OKG driver ett moderniseringsprojekt, PULS (Power Uprate with Licensed 

Safety), som haft som mål att öka effekten till 1450 MW (termisk effekt 3900 MW). 

Programmet innefattar också ovan beskrivna förbättringar av livslängd och 

tillgänglighet. 

Södra Cel l  Mönsterås  

SCMS producerar ca 750 000 ton blekt sulfatmassa i en linje med en kontinuerlig 

kokare. Eftersom bruket producerar avsalumassa, behöver ingen processenergi 

användas i en integrerad pappersproduktion, varför bruket har mycket goda 

möjligheter till leverans av energi till exempelvis fjärrvärmesystem.  
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Produktion av sulfatmassa sker i flera steg: Veden huggs till flis, kokas i en lut 

bestående av natriumhydroxid och natriumsulfid, varvid ligninet, cellulosan och 

hemicellulosan separerar. Ligninet löses ut i kokluten, s.k. svartlut, som indunstas och 

bränns i sodapannan. I sodapannan förbränns det utlösta ligninet och värmen från den 

förbränningen värmer vatten som genererar ånga, som i sin tur används till torkning 

av massa och driver turbiner för elgenerering. Kok-kemikalierna går från sodapannan 

till kausticeringsprocessen där de återvinns för nytt kok. Den erhållna ångan, värmen 

och elen från sodapannan förser brukets egen process med energi och därutöver även 

el och värme för extern leverans. Den råa massan tvättas, bleks och torkas, se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Översikt över massakokningsprocessen (med tillstånd från Södra). 

 

SCMS levererar redan idag 75 GWh fjärrvärme till Mönsterås, Blomstermåla och 

Fliseryd (925 småhus och 160 kommersiella fastigheter) samt 87 GWh till det 

närliggande sågverket Södra Timber Mönsterås. Detta kan jämföras med att det från 

Södra Cell Värö (SCV), som producerar hälften så mycket massa som SCMS, 

levereras 120 GWh fjärrvärme till Varberg
17

. Det finns alltså stora möjligheter till 

utökad fjärrvärmeproduktion vid SCMS. Utöver fjärrvärme, producerar SCMS 800 

GWh el, varav 230 GWh levereras ut på det allmänna nätet.  

                                                      
17

 http://www.sodra.com/PageFiles/10517/sodrac_varo_sv.pdf 
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Oskarshamns Energi  

Det kommunala bolaget Oskarshamns energi levererar både el och fjärrvärme till 

Oskarshamns kommun med dess ca 26 000 invånare. 2010 hade bolaget 12 000 

elabonnenter (levererat 271 GWh) och levererade ca 155 GWh värme. I kommunen 

sker ungefär 90 % av uppvärmningen via fjärrvärme och bränslefördelningen till 

systemet framgår i Oskarshamns energis årsredovisning. Huvuddelen av bränslet 

utgörs av spån, bark och flis från närliggande trä- och skogsindustrier. Övriga 

bränslen inkluderar viss värmepumpsenergi och bioolja. År 2010 utgjordes ca 2/3 av 

bränslet av förnybara sorter. För spetslast utnyttjas gasol och lätt eldningsolja. 

Företaget har under flera år investerat i fjärrvärmepannor som ska fasa ut de enskilda 

oljepannor som funnits i kommunen och nu 2012 har man beslutat om två nya 

biopannor
18

 som ska ersätta den fossila delen av bränsleförsörjningen och förse 

närliggande industrier med färskånga. Den pannan är utöver den som beslutats om 

som alternativ till restvärme från OKG eller Södra Cell Mönsterås. 

 Fal lspecif ika lösningar och frågeställningar  7.3.2

Frågeställningar som är specifika för denna fallstudie är jämförelserna av 

primärenergi och koldioxidemissioner i fallen restvärmeutnyttjande vs 

biobränsleeldad kraftvärmepanna och hur dessa kan se olika ut beroende på vilka 

systemgränser som väljs. Ekonomin är också en viktig frågeställning för valet av 

lösning, liksom den allmänna samhällsekonomin i fråga om arbetstillfällen, huruvida 

OKG och Södra Cell Mönsterås kommer att finnas kvar under överskådlig framtid, 

regionens tillväxt m.m. 

Innan jämförelserna om koldioxidemissioner och primärenergi görs, är det viktigt 

att titta närmare på förutsättningarna för var och en av de tre möjliga lösningarna. 

OKG 

Fjärrvärme från kärnkraftverk är inte nytt, men sedan nedläggningen av Ågestaverket 

finns ingen sådan verksamhet i Sverige. Fjärrvärme från kärnkraftverk har varit 

omdebatterat och debatten tog ny fart efter katastrofen i Fukushima 2011. Frågan om 

fjärrvärme från OKG till Oskarshamn handlar alltså inte om något helt nytt, men det 

har alltid funnits en viss rädsla för fjärrvärme från kärnkraftverk och vad som skulle 

hända med radioaktiviteten vid ett eventuellt haveri. Barsebäcks verk var förberett för 

sådan energileverans, men pga den debatt som då fanns, blev fjärrvärmen aldrig 

verklighet. 

I tidigare stycke redogjordes för Länsstyrelsens i Uppsala slutsats att det i fallet 

Forsmark inte skulle löna sig att bygga fjärrvärmeledning till Stockholm. Skillnaden 

mellan OKG och Forsmark är både det kortare avståndet och det betydligt mindre 

effektuttaget som gör att det i det förra fallet kan bli lönsamt. 

  

                                                      
18

 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8439-4.pdf 
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Fjärrvärmen från OKG skulle tas ut efter turbinen, i en mellankrets vid kondensorn 

(se  

 

 

Figur 10 nedan) och ha en utväxling på 1:5, dvs. 1 kWh el genererar 5 kWh värme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Skiss på hur värme kan tas ut från OKG reaktor 3 för leverans till 

fjärrvärmesystem. Med tillstånd från OKG. 

Genom produktion av 170 GWh värme skulle elförbrukningen minska med ca 25 

GWh, vilket innebär en förlust på 0,4 % men den totala verkningsgraden ökar 

eftersom man får fler GWh totalt från verket. 

Södra Cel l  Mönsterås  

Fjärrvärme från massabruk baseras på restvärme där värmet genereras i brukets 

process snarare än är en rest av tillförd primärenergi. Marknaden för 

pappersprodukter är hård och konkurrensen gör att intäkter från biströmmar, som t.ex. 

energi, blir allt viktigare, vilket ökar det ekonomiska incitamentet för massabruk att 

effektivisera sina anläggningar och på så vis leverera fjärrvärme och/eller på annat 

sätt öka utnyttjandegraden av råvaran. Under de senaste decennierna har fjärrvärme 

från massabruk blivit förekommande på ett flertal ställen, som t.ex. Karlshamn, 

Varberg och Östrand. 

SCMS har flera möjligheter till uttag av värme för fjärrvärme förutom det man 

levererar idag. Massakokningsprocessen, illustrerad i Figur 9 ovan, har många 
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processteg med möjligheter till tillvaratagande av värme: tvätt, blekning, torkning 

m.fl.  

Den lösning som diskuterats för att klara leverans till Oskarshamn involverar dels 

barkpannan, i vilken bark eldas för att både försörja bruket och befintlig 

fjärrvärmeproduktion, och dels blekeriprocessen, se Figur 9. Till barkpannan skulle 

en rökgaskondensor installeras och så skulle man installera en värmeväxlare till det 

vatten som går ut från blekeriet och som håller ca 85°C. För att täcka upp det ökade 

behovet under den kalla årstiden skulle även en ångvärmeväxlare installeras. 

Leveranserna av värme som diskuterades var på totalt drygt 170 GWh. 

Rökgaskondensorn skulle värma returvattnet till ca 65 grader och därefter skulle 

blekeriväxlarna ta vid upp till ca 80 grader. Vintertid toppväxlar ångvärmeväxlaren 

sedan upp till erforderlig ut-temperatur.  

När nu den diskuterade fjärrvärmeleveransen inte blir av, planerar SCMS att 

använda befintlig processvärme mer optimalt internt för att spara mer ånga, vilket ger 

möjligheter till ökad elgenerering.  

En annan möjlighet för bruket är att använda befintligt processvärme för att internt 

tillverka produkter/sortiment av biomaterial som kan säljas på en extern marknad och 

därmed öka resurseffektivitet och lönsamhet för bruket.  

Ytterligare en möjlighet för SCMS att få användning för process-värmen är att 

hitta annan aktör i närområdet, som behöver energi till process och/eller 

uppvärmning.  

Biobränslepanna hos Oskarhamns Energi  

En biobränslepanna skulle medföra att 94 % av företagets bränsle utgörs av flis, spån 

och bark. Resten kommer utgöras av bio-olja, värmepumpsenergi och gasol/olja. 

Den beslutade pannan är på 8 MW el och totalt 27 MW värme (inklusive 

rökgaskondensering). Totala energimängder ca 160-170 GWh. Pannan är dock inte 

upphandlad ännu. (Pers kommunikation Oskarshamns Energi). Investeringskostnaden 

beräknas till 300 MSEK. Med angivna effekter kan fördelningen mellan el och värme 

beräknas till ca 30 respektive 140 GWh. Den totala verkningsgraden på den här typen 

av pannor är 95-105% och i beräkningarna nedan antas att den är 100 %. 

 Värmeunderlag och temperaturintervall  7.3.3

Både OKG och Södra Cell Mönsterås anser sig har tillräckliga värmeunderlag för de 

170 GWh fjärrvärme som diskuterats med Oskarshamns energi. Södra Cell säger till 

media att de kan göra effektiviseringar i flera steg för leveranser ända upp mot 

260 GWh (hitta referensen till detta). För OKG ligger begränsningarna inte i 

värmeunderlaget som sådant utan i balansen mellan producerad el och uttag av 

värme. Vad gäller effektbehovet vintertid, har inga sådana uppgifter funnits 

tillgängliga och kan därför inte diskuteras i den föreliggande rapporten. 

Framledningstemperatur som diskuterats är 80-85° C. 

Hanteringen av säsongsrelaterade krav på effektuttag är en viktig faktor för att en 

faktisk leverans av restvärme ska vara möjlig. Eftersom det inte levereras någon 
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restvärme i Oskarshamn är det möjligt att endast titta på det diagram som finns för 

värme i Oskarhamn idag och utgå från att både OKG och Södra Cell Mönsterås 

kunnat garantera dessa effekter. OKG kan hantera årstiderna genom att styra om 

ångan till mer eller mindre eltillverkning och Södra Cell Mönsterås beräknar att den 

ångvärmeväxlare som skall installeras klarar att toppa upp effektbehovet under 

kallare årstider och under sommarhalvåret kan det värmet kylas bort. 

 Konsekvenser  7.3.4

Genom en biobränsleeldad kraftvärmepanna erhålls både el och värme från förnybara 

källor och genererar därför elcertifikat, vilket påverkar lönsamheten för en sådan 

panna.  

Problemen med energiutnyttjande och CO2 är globala och sträcker sig alltså 

utanför de lokala system som oftast är underlag för beräkningar av miljönytta och 

ekonomi. I föreliggande projekt har vi valt att betrakta ett system med vidare gränser 

eftersom den aktuella biomassan, till skillnad från restvärmen, går att transportera 

över längre avstånd och användas på annat håll. 

Vid ett system med restvärme från industrin till fjärrvärme erhålls ingen el, men 

den elen kan produceras på annat ställe med samma effekt på landets elproduktion. Ur 

ett miljöperspektiv spelar det ingen roll var i landet biomassan genererar el. 

 Beräkning av primärenergi  7.3.5

I de referenser som finns angående den här fallstudien förekommer olika 

värmemängder, men vi har valt att räkna på den mängd som är den oftast 

förekommande: 170 GWh och som är den energimängd som den beslutade 

kraftvärmepannan är tänkt att bli och som både OKG och Södra Cell Mönsterås säger 

sig kunna leverera. 

Olika värme- och el-framställningar belastas med olika primärenergifaktorer som 

är beräknade utifrån själva energikällan, dess färdigställande och även distribution av 

energin. I det här projektet använder vi oss av de faktorer som visas i Tabell 1.  I 

tabell 14 visas beräkningar av primärenergiåtgång för restvärme respektive 

biobränslepanna i Oskarshamn. 

I beräkningen av primärenergi måste dock hänsyn tas till att man, vid användande 

av restvärme, inte kan producera någon el. Därför belastas, i tabellen nedan, 

restvärmen med primärenergi motsvarande de 30 GWh el som genereras i den tänkta 

kraftvärmepannan. Elen kan värderas som nordisk elmix eller som kolkondensel på 

marginalen, vilket redovisas i tabellen nedan. 
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Tabell 18 Primärenergi restvärme levereras till Oskarshamn 

 Bränslemängd 

[GWh] 

Primärenergi 
[GWh] 

Biobränslepanna 170 183,6 

Restvärme 170 5,1 

Elkompenastion, Kol
1
  75 

Elkompenastion, Nordisk elmix
2
  51 

Biomassan ersätter kol i sameldning 170 -6,8 

   

Primärenergi i fallet med restvärme, Kol  73,3 

Primärenergi i fallet med restvärme, Nordisk elmix  49,3 

Förändringen, för fall med kolkraft  -110,3 

Förändring, för fall med Nordisk elmix  -134,3 

1 
Elbortfallet antas ersättas med kolkraft på marginalen 

2
 Elbortfallet antas ersättas med Nordisk elmix  

 

Vare sig elen kompenseras som kolkondens eller som nordisk elmix, är 

primärenergiåtgången mindre för restvärme än för biobränslepanna.  

 Beräkning av växthusgasemissioner  7.3.6

Beräkning av även totala emissioner av växthusgaser i fallen med restvärme 

respektive biobränsle-eldad kraftvärme görs med ett utvidgat system eftersom den 

biomassa som används i pannan kan transporteras och eldas på andra ställen, medan 

restvärmen är mer lokal. Biomassa kan med fördelas sameldas i kolkraftverk och 

därmed minska behovet av kol, vars förbränning genererar stora utsläpp av fossil 

CO2. 

Vid beräkning av växthusgasemissioner har olika alternativa användningar av 

biomassan antagits: dels för sameldning i kolkraftverk och dels för produktion av 

drivmedlet DME. Likaledes har elen värderats som både nordisk elmix och som 

kolkondens på marginalen. I tabell 15 redovisas de minskningar av växthusgas-

emissioner som erhålls vid restvärme från industri jämfört med en biobränsle-eldad 

kraftvärmepanna.   
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Tabell 15 Förändring av växthusgasemissioner för restvärme jämfört med biobränsle-

eldad kraftvärmepanna i Oskarshamn 

 kton CO2ekv 

Kolkraftsel på marginalen och ersättande av kol 
via sameldning 

-41, 

Kolkraftsel på marginalen och biomassan för 
DME produktion 

6 

nordisk elmix på marginalen och ersättande av 
kol via sameldning 

-66 

nordisk elmix marginalen och biomassan för 
DME produktion 

-18 

 

Negativa resultat i tabell 15 innebär lägre emissioner då restvärme utnyttjas än då 

man använder en biobränsle-eldad kraftvärmepanna. När man på detta sätt i 

beräkningarna inkluderar en alternativ användning av biomassa, blir effekten av 

biobränslepanna vs restvärme tydlig. Om systemgränserna är Oskarshamns kommun, 

väger fördelarna med en biobränslepanna över jämfört med restvärme eftersom den 

förra dels sparar el och dels ger rätt till elcertifikat. Nackdelen med dessa 

systemgränser är alltså att man då inte tar hänsyn till att biobränsle kan transporteras 

längre distanser än restvärme. Den el som Oskarshamn inte kan producera vid ett 

utnyttjande av restvärme, kan produceras någon annan stans och bli lika tillgänglig 

som om den producerats i en lokal biobränslepanna. 

Det enda alternativ som framstår som ofördelaktigt jämfört med biobränslepannan 

är om dess el värderas som kolkondens på marginalen och den alternativa 

användningen av biomassan är för DME-produktion. 

 Ekonomiska överslagsberäkningar  7.3.7

Då projektgruppen inte har tillgång till alla uppgifter om pris i de förhandlingar som 

pågått mellan Oskarhamns kommun och OKG respektive Södra Cell Mönsterås, kan 

endast överslag med schablonkostnader göras. För att sätta kostnaderna i ett 

perspektiv har att antal större kostnadsposter beräknats eller uppskattats. I tabell 16 

ses en sammanställning av överslagsberäkningarna nedan. Sammanställning är inte 

fullständig och faktorer som räntor, pay-off tider, avtalstider, övriga omkostnader 

eller eventuella extra kostnader för att säkerställa uppfyllt effektbehov för restvärme 

under vintertid finns inte med i denna. Priser har tagits dels från Kulvertkatalogen och 

dels publika siffror på pris för värme och biomassa. 

Enligt Kulvertkatalogen rör det sig om ca 10 MSEK/km rör för de aktuella 

dimensionerna. Avstånden till både OKG och SCMS är ca 25 km, vilket innebär en 

ledningskostnad på 250 MSEK. Södra Cell Mönsterås uppskattade investerings-

kostnaderna för både ledning och fabriksombyggnad till 250 MSEK
19

, vilket 

inkluderar kulvertar och ackumulator. Detta ska jämföras med de budgeterade 300 

MSEK för värmepannan.  

                                                      
19

 http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/sodra-vill-leverera-varme-till-oskarshamn(1503094).gm 
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I fallet fjärrvärme från Södra Cell Mönsterås erbjöd sig dessa att stå för 

ledningsbyggande fram till Oskarshamns energi medan det i förhandlingarna med 

OKG var leverans till OKGs fabriksgräns som diskuterades
20

. 

Kostnad för biobränsle kan antas vara 150-200kr/MWh
21

. 170 GWh biobränsle 

kostar alltså 25-34 MSEK/år. Antar 30 MSEK/år. 

Intäkt från försäljning av el baserat på ett elnätpris, enligt Nils Holgersson 

sammanställningen, på 70,6 öre/ kWh inkl moms ger en total intäkt från 

elförsäljningen på 17 MSEK exkl moms. 

Medelpriset på elcertifikat under tiden juni 2011 – juni 2012 var 200,37 

kr/MWh
22

. Priserna på dessa varierar kraftigt, men för de överslagsberäkningar som 

görs i föreliggande rapport är denna angivelse ett tillräckligt gott underlag. 30 GWh 

producerad el ger då elcertifikat till ett värde av ca 6 MSEK per år. 

Inköpspris på restvärme går inte att få tag på, men för att ändå kunna göra vissa 

beräkningar, antas priset för Oskarshamns energi till OKG/SCMS är 50% av pris till 

fjärrvärmeabonnent, som, enligt Nils Holgersson-sammanställningen för 2011 för 

Oskarshamns kommun, är 78,8 öre/kWh inklusive moms. Inköpspris antas då till 

(69,4/1,25)*0,5=27,8 öre/kWh. 

Kostnaderna för restvärme skulle då bli 170 GWh * 315 kr/MWh = 47,3 MSEK 

per år. 

Kostnaderna för biobränslepannan: 30 MSEK (bränsle) – 17 MSEK (el)– 6 MSEK 

(elcert) = 7 MSEK. 

Hänsyn till livslängd och underhållskostnader för panna respektive kulvertar för 

restvärmen ingår inte i beräkningarna. 

  

                                                      
20

 http://www.barometern.se/nyheter/oskarshamn/sodra-spionerade-pa-okgs-

fjarrvarmelosning(2241085).gm 
21

 http://www.skogssallskapet.se/skogsvarden/2009_1/sv12.php 
22

 

https://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificate

s.xsl 
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Tabell 16. Överslagsberäkningar för kostnader restvärme vs biobränslepanna i 

Oskarshamns kommun 

 

 Investerings-
kostnader 
(MSEK) 

Drifts-
kostnader 
(MSEK) 

Intäkter (MSEK) 

Fjärrvärme    

Kulvertkostnad 250   

Energipris för 170 GWh/år  47  

    

    

Biobränslepanna    

Investeringskostnad 300   

Elcertifikat 30 GWh/år   6 

El 

Biobränsle/år 

  

30 

20 

    

 

Investeringskostnaderna för biobränslepanna och restvärme bedöms likvärdiga med 

de uppgifter projektgruppen har men inkomsten för elcertifikat kan anses i stället göra 

det ekonomiskt fördelaktigt med en biobränsledriven kraftvärmepanna. Det går inte 

att, inom projektets ram, avgöra i vilken utsträckning ekonomin varit avgörande för 

beslutet att bygga en panna eller inte, men det visar ändå att systemet med elcertifikat 

gynnar en lokal aktör – och då kanske på bekostnad av det europeiska/globala 

systemet. 

 Riskbedömningar  7.3.8

För att ett restvärmesamarbete ska komma till stånd krävs, vilket diskuteras i andra 

stycken i föreliggande rapport, att alla parter kommer överens och man når ett 

långsiktigt avtal som ger trygghet för båda parter. 

I Oskarshamn har någon sådan överenskommelse inte nåtts med vare sig Södra 

Cell Mönsterås eller OKG. Verksamheten i de båda aktuella industriernas måste av 

fjärrvärmebolaget bedömas vara säker under tillräckligt lång tid för att investeringar i 

kulvertar etc. ska kunna motiveras. 

OKG har haft perioder med låg tillgänglighet i reaktorn, vilket kan ha haft 

inflytande på beslutet. Huruvida OKG kan garantera värmeleverans även under tider 

då reaktorn inte är i drift är inte känt för projektgruppen. 

Södra Cell Mönsterås stänger verksamheten ca två veckor var 18:e månad för 

underhåll. Leverans av värme till det befintliga fjärrvärmenätet sker då med hjälp av 

förbränning av bl.a. bark. Dessa underhåll är schemalagda och bruket kan i god tid se 

till att värmeleveransen kan säkras under driftstoppet. 

Projektresultatet visar att det inte är miljömässigt fördelaktigt, i ett 

systemperspektiv större än regionalt, med en biobränsle-eldad kraftvärmepanna i 

Oskarshamn än att utnyttja restvärme från antingen OKG eller Södra Cell Mönsterås. 
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 Oxelösund 7.4

 

I Oxelösund finns ett etablerat samarbete och leverans av restvärme från en industri 

till det kommunalt fjärrvärmebolag. Hur har frågor kring leveranssäkerhet och risker 

hanterats? Hur kan en konjunktursvängning påverka leveransen av fjärrvärme till 

kommunens kunder? 

Den lokala industrin har ytterligare värme som skulle kunna nyttjas för 

fjärrvärmeändamål. Utbyggnadden i kommunen pågår kontinuerligt men Oxelösund 

är en liten kommun med lokala begränsningar. Ytterligare värmeunderlag vid möjlig 

kulvert till Vattenfalls fjärrvärmenät i Nyköping beskrivs också. 

 Nulägesbeskrivning och övergripande energianalys  7.4.1

Idag finns ett mycket väl fungerande samarbete mellan SSAB Oxelösund och det 

lokala energibolaget Oxelö Energi AB. Samarbetet har en lång tillbaka gående 

historik och grundar sig i botten på en brukaranda och viljan att förse bruksarbetarna 

med värme i sina bostäder. SSAB och Oxelösunds kommun startade ett samarbete 

redan 1979 där restvärmen från ståltillverkningen på SSAB används som fjärrvärme.  

 SSAB Oxelösund 7.4.2

SSAB EMEA är den Europeiska delen av SSAB koncernen och har produktion i 

Luleå, Borlänge och Oxelösund i Sverige. I Oxelösund finns två mindre masugnar. I 

Oxelösund produceras grovplåt i en helt integrerad process; från råjärn till stålämnen 

som sedan valsas till grovplåt. 
 

Tabell 19 SSAB Oxelösund 

Aktör SSAB Oxelösund 

Industri Integrerat stålverk 

Produkter Råjärn 

Stål 

Tunnplåt 

Restvärmelevernas 95-115 GWh 

 

 Oxelö Energi  AB 7.4.3

Oxelö Energi är den lokala energileverantören i Oxelösunds kommun. Oxelösund är 

en relativt liten kommun med 11000 invånare. Idag (2012) är 1110 småhus samt 

fastigheter och lokaler anslutna till fjärrvärmenätet. Utbyggnaden av nätet sker 

kontinuerligt. 

  



 

 67 

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  F Ö R  Ö K A D  N Y T T A  A V  R E S T V Ä R M E  

Tabell 20 Oxelö Energi  

Aktör Oxelö Energi 

Bolagsform Kommunalt värmebolag 

Produkter Fjärrvärme 

El 

Bredband 

Vatten/Avlopp 

Fjärrvärmekunder 

 

1110 småhus 

Fastigheter 

Lokaler 

 

Fjärrvärme 95- 100 GWh 

 

Baslasten i Oxelösunds energisystemet utgörs av endast restvärme levererad från 

SSAB.   

 Energisystemet 7.4.4

Oxelö Energi AB är det kommunalt ägda bolag som levererar värme i form av 

fjärrvärme till de anslutna i fjärrvärmenätet. För baslasten av fjärrvärme står 

restvärme från SSAB för 100 %. Årligen tas 95-100 GWh emot från SSAB och 

distribueras till de anknutna kunderna i fjärrvärmenätet. Till energissystemet finns 

också ett antal reservpannor knutna.  

I regionen kring Oxelösund är närmaste ort med fjärrvärmenät, Nyköpings 

kommun. Här finns idag väl utbyggt fjärrvärmenät och ett invånarantal på 50 000 

personer. För distributionen av fjärrvärme i Nyköping står Vattenfalls kraftvärme-

verk för. 

Diskussioner har först under många år, kring en möjlig sammanbyggnad av 

Nyköpings respektive Oxelösunds fjärrvärmenät. Effekterna av en sammankoppling 

av dessa två nät kan vara värmetransport i två riktningar med olika påverkan.  

 Endaste ett  marginel l t  utnytt jade av reservpannor  7.4.5

Oxelö Energi har 3 stycken reservpannor. En på 10 MW (RC Folkegatan), en på  

9 MW (RC Ramdalen) samt en nybyggd panna som huserar inne på SSAB. Alla 

reservpannorna är oljeeldade, och för att ytterligare effektivisera sin energiproduktion 

har den nya reservpannan placerats inne på SSAB och dess drift sköts av SSABs 

personal. Investeringar i nya pannan har gjorts av Oxelö Energi. De pannor som 

Oxelö Energi har som reserv har endast nyttjats vid ett fåtal tillfällen de senaste åren.  
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 Kart läggning av bef intl igt värmeunderlag och 7.4.6

restvärmepotent ial  

Den restvärme som idag nyttjas för värmelevernas till Oxelö Energi består i 

förbränning av koksgas och masugnsgas. De energirika koksugns- och masugnsgaser 

som inte förbrukas i stålproduktionen används som bränsle i det interna 

kraftvärmeverket för att försörja SSAB med omkring hälften av det interna elbehovet 

(i kraftverk (OK3) för såväl egen som extern el och värmeproduktion) Värme-

återvinning sker också av den så kallade LD gasen men i nuläget sker dock ingen 

förbränning av denna restgas. 

De restvärmemängder som idag nyttjas för värmeleverans till Oxelö Energi är så 

kallad primär restvärme och ingen värmepumpning eller tillsats energi är nödvändig. 

 

Tabell 21 Sammanställning över befintliga leveranser av restvärme vis SSAB Oxelösund 

Befintliga 
leveranser  

    Mängd, 
GWh 

Temperaturniv
å 

Kommentarer 

Masugnsgas Förbränns i 
kraftverket 

        

Koksugnsgas Förbränns i 
kraftverket 

        

  Blandas och 
förbränns 

Intern 
värme 

44     

    Intern El 179     

    Extern 
Värme 

95* Primär 
restvärme, för 
direkt leverans 
till nätet 

  

            

LD gas Värmeåtervinning 
av LD gasen 

  40* Primär 
restvärme, för 
direkt leverans 
till nätet 

Het gas, 1600 C 

*Summerad mängd restvärme för leverans till fjärrvärmenätet varierar något över åren och ligger mellan 

95-115 GWh under de senaste 2 åren. 

 

Enligt SSABs miljörapportering varierar leveranserna runt 95-115 GWh levererad 

restvärme till Oxelö Energi AB beroende på år. 

Ytterligare restvärmemängder har identifierats och ett flertal utredningar pekar på 

att SSAB i Oxelösund skulle kunna leverera ytterligare värme i form av fjärrvärme. I 

en rapport genomförs inom ENET STEEL (Fors, J. 2007) har processen gåtts igenom 

grundligt och potential har ställts mot investeringar och de ekonomiskt lönsamma har 

genomförts. Dock återstår betydande mängder restvärme. 
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Tabell 22 Sammanställning över ytterligare identifierad potential för leverans av restvärme 

Ytterligare 
potential  

    Mängd, 
GWh 

Temperaturnivå Kommentarer 

            

Kylvatten Kraftverket   Upp till 500 Sekundär 
restvärme 

  

            

Restgaser Ökad 
förbränning i 
OK3 

       Restgasens 
energiinnehåll i 
sig är per def. i 
denna rapport 
ej restvärme. 

            

LD Gas Facklas i 
nuläget, inte 
ekonomiskt 
lönsamt 

  300  Primär restvärme Möjligt att 
tillvarata och 
förbränna i OK3 

 

 

Utbyggnadden i kommunen pågår kontinuerligt men Oxelösund är en liten kommun 

med lokala begränsningar. Diskussioner om att leverare fjärrvärme även till 

tilliggande kommun, Nyköping har pågått sedan 80-talet fram och tillbaka.  

Idbäcken kraftvärmeverk Vattenfal l  Nyköping  

I Nyköping byggdes 1994 en biobränsle-eldad kraftvärmepanna, kraftvärmeverket 

Idbäcksverket och det förser ungefär 95 procent av Nyköpings tätort med fjärrvärme. 

Vid anläggningen finns idag tre fastbränsleeldade pannor, där fasta bränslen av 

olika kvalitéer av biobränslen, kol, och torv eldas. I kraftvärmepannan kan även vissa 

avfallsfraktioner samförbrännas men vid normal drift eldas enbart biobränsle. 

Idbäcksverket består av två 40 MW (2 x 35 MW vid fliseldning) fastbränsleeldade 

hetvattenpannor (CFB) för enbart värmeproduktion samt ett kraftvärmeblock med 

fastbränsleeldning för el- samt värmeproduktion. Kraftvärmeblockets ångpanna har 

en bränsleeffekt på totalt 104 MW varav den producerade max effekten för el är 

35 MWel respektive värme är 60 MWvärme samt där utöver en 

rökgaskondenseringsanläggning på 17 MW. 
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Tabell 23 Kortfattad presentation av energibolaget i Nyköpings kommun 

Aktör Vattenfall/Nyköping 

Bolagsform Energibolag som levererar fjärrvärme och el. 

Produkter Fjärrvärme 

El 

Fjärrvärmekunder 

 

Småhus 

Fastigheter 

Industri 

 

Fjärrvärme 334 GWh  

El 147 GWh 

Produktionsanläggning Idbäcksverket 

Energikälla: Biobränsle 90% Returflis, 10% GROT 

Genomsnittlig årlig elproduktion: 147 GWh (2010) 

Genomsnittlig årlig värmeproduktion:  334 GWh (2010) 

  

 

 

I det fall där det skulle byggas en kulvert mellan de respektive fjärrvärmenäten, så 

finns flera olika möjliga fall som kan bli aktuella (Lindow, V. 2009). Ökad leverans 

från SSAB, för att värmeunderlaget ökar, kan ytterligare värmemängder tas tillvara 

och avsättas för externt bruk. Eller så blir effekten den omvända, då produktion av 

kraftvärme med gröna elcertifikat är så ekonomist gynnsamma att man önskar utöka 

produktionen på Nyköpings kraftvärmeverk, för att levererera till Oxelösunds 

fjärrvärmenät. Här blir den högre elproduktionen baserad på biomassa också att 

jämföra med el på marginalen. 

SSAB Oxelösund har genom ett flertal utredningar hittat energikällor av olika 

slag. Utbyggnation av fjärrvärmenätet i Oxelösund men avsättningen för ytterligare 

värme är begränsad. Innovativa projekt har genomförts för att studera möjligheten att 

transportera ytterligare restvärme. Andra typer av leveranser i form av lagring av 

värme har också utretts. SSAB och företaget Climatewell har haft en forsknings- och 

pilotprojekt kring lagring av värme för långdistanstransport. Forskning har 

genomförts som går ut på att man ska lagra restvärme från SSAB:s stålverk i 

Oxelösund, binda den i ett material, en så kallad Zeolit. Detta för att kunna frakta den 

med tåg eller båt och frigöra värmen och använda på annan ort. En pilotstudie har 

genomförts men denna utredning ligger i nuläget på is. 

 Konsekvenser  7.4.7

 Primärenergi  7.4.8

Primärenergiåtgången är beräknad utifrån redovisning i avsnitt 1.4.1 samt enligt 

föreslagna Primärenergifaktorer PEF se Tabell 1  
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Beräkning avprimärenergi av redan idag nyttjat restvärme till Oxelösunds 

fjärrvärmekunder i jämförelse med produktion av motsvarande mängs värme i ett 

kraftvärmeverk. 

Tabell 24 Primärenergi restvärme levereras till Oxelösund 

 Bränslemängd 

[GWh] 

Primärenergi 
[GWh] 

Bränslet 95 102.6 

Restvärme 95 2.9 

Elkompensation, Kol
1
  83.1 

Elkompensation, Nordisk elmix
2
  56.5 

Biomassan ersätter kol i sameldning 95 -3.8 

   

Primärenergi i fallet med restvärme, Kol  89.8 

Primärenergi i fallet med restvärme, Nordisk elmix  63.2 

Förändringen, för fall med kolkraft  -12.8 

Förändring, för fall med Nordisk elmix  -39.4 

1 
Elbortfallet antas ersättas med kolkraft på marginalen 

2
 Elbortfallet antas ersättas med Nordisk elmix  

 

Alltså kan 13 GWhprimärenergi respektive 39GWhprimärenergi mindre energi i form av 

primärenergi nyttjas genom att tillvara ta restvärme istället för att producera 

motsvande mängd värme i ett tänkt kraftvärmeverk. Spannet på besparingen är 

beroende på hur produktionsbortfallet av elen antas ersättas.  

 Utökat  värmeunderlag 7.4.9

I ett tänkt fall där motsvarande mängd restvärme skulle kunna levereras till Nyköping 

motsvande hela fjärrvärmebehovet i kommunen idag. Alltså räknat på att hela 

fjärrvärmeproduktionen i Nyköping ersätts med restvärme från SSAB. I denna 

rapport görs ingen värdering av kapital bundet i befintliga anläggningar utan 

värmeunderlaget används för att fungera som ett beräkningsexempel. Vid ersättande 

av fjärrvärmeproduktionen med restvärme kommer produktionen av el vid 

kraftvärmeverket också att behöva ersättas och för detta kompenseras beräkningarna 

nedan. Elbortfall vid SSAB tillföljd av avtappning av ånga är inte med i dessa 

beräkningar. 
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Tabell 25 Primärenergi restvärme levereras till Nyköping 

 Bränslemängd 
[GWh] 

Primärenergi 
[GWh] 

Bränslet, 90% Flis, 10% GROT 491 322.5 

   

Restvärme 344 10.3 

Elkompensation, Kol
1
  367.5 

Elkompensation, Nordisk elmix
2
  249.9 

Biomassan ersätter kol i sameldning, Flis 442 190.1 

Biomassan ersätter kol i sameldning, GROT 49 -2,0 

Primärenergi i fallet med restvärme, Kol  189.7 

Primärenergi i fallet med restvärme, Nordisk elmix  72.1 

Förändringen, för fall med kolel  -132.8 

Förändring, för fall med Nordisk elmix  -250.4 

1 
Elbortfallet antas ersättas med kolkraft på marginalen 

2
 Elbortfallet antas ersättas med Nordisk elmix  

 

Alltså en minskad primärenergiåtgång, på 133 respektive 250 GWhprimärenergi i det fall 

man skulle välja att utnyttja restvärme motsvarande den anläggning som idag 

producerar värme till fjärrvärmenätet.  

 Växthusgasberäkningar  7.4.10

Det totala CO2-utsläppet som kommer av att man bränner 442 GWh returflis (90 %) 

samt 49 GWh GROT blir 628 ton CO2 ekv 

För att studera påverkan på växthusgasutsläppen i ett tänkt fall med tillvaratagande 

av restvärme motsvarande den mäng fjärrvärme som idag produceras i Idbäckens 

kraftvärmeverk har en systemutvidgning gjort. Detta för att beskriva effekten av 

produktion av motsvarande elmängd samt för att beskriva effekten av frigörandet av 

biomassa, i enlighet med kapitel 1.4.1 

För att beräkna en skillnad i totala växthusgasutsläpp för ett fall där restvärme 

skulle ersätta befintlig fjärrvärmeproduktion har, som beskrivits i kap. 1.4.1:  

växthusgasutsläppet för kraftvärmeproduktionen beräknats. Sedan växthusgas-

utsläppen för det fall där restvärme skulle kunna nyttjas.I detta fall skulle innebära 

minskad elproduktion och ersättandet av detta beräknas för två fall, dels för el med en 

Nordisk produktionsmix och dels för el producerat som kolkondens. 

Den biomassa i form av GROT och RT flis som skulle frigöras antas kunna ersätta 

antingen kol via sameldning i kolkraftverk eller för produktion av biodrivmedel. 

Skillnaden mellan fallet med restvärme och nuvarande produktion av fjärrvärme 

beräknas sedan. Och i nedanstående tabell erhålls resultaten för de fyra olika 

beräkningsfallen. 
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Tabell 26Förändring av växthusgasemissioner för restvärme motsvarande befintlig 

biobränsleeldad kraftvärmepanna i Nyköping. 

 kton CO2ekv 

Kolkraftsel på marginalen och ersättande av kol 
via sameldning 

-72  

 

Kolkraftsel på marginalen och biomassan för 
DME produktion 

2 

 

nordisk elmix på marginalen och ersättande av 
kol via sameldning 

-179  

 

nordisk elmix marginalen och biomassan för 
DME produktion 

-43 

 

 

I de fall där produktion på marginalen kan antas som medelproduktion för Nordisk 

elmix medför nyttjandet av restvärme en betydande minskning av 

växthusgasutsläppen. Om man måste ersätta bortfallet av elproduktion med 

kolkraftsel på marginalen så blir det miljömässiga incitamentet inte lika tydligt.  

Frigörandet av biomassa inom systemgränsen möjliggör att man antingen kan 

ersätta kol i ett sameldat kolkraftverk eller nyttja biomassan för produktion av 

biodrivmedel, t.ex. DME. Här kan man tydligt se att ersättandet av kol i båda fallen 

ger en tydlig miljömässig vinst. I fallet med nyttjandet av biomassan för 

biodrivmedel, DME, överstiger inte denna nytta det faktiska ökade 

växthusgasutsläppen som kommer från ökad import av kolkraftsel, och därav en 

ökning av det totala växthusgasutsläppet för detta fall. Där elen ersätts med en 

produktionsmix för Norden kommer växthusgaserna minska i båda fallen. 

 Ekonomi 7.4.11

Investeringar för sammanbyggand av fjärrvärmenäten i Oxelösund respektive 

Nyköpings kommun genom byggnation av kulvert beräknas endast översiktligt 

utifrån en schablon för kulvertkostnad baserad på Kulvertkostnadskatalogen. 

Avståndet mellan de respektivenäten uppskattas till 1.5 mil, vilket ger en 

investeringskostnad i kulvertbygget på 150 miljoner kronor. 

Investeringar i industrin samt avtalstider, räntor, pay-off tider med flera faktorer 

spela en stor roll i det ekonomiska utfallet, vilka projektgruppen inte har tillgång till.  

Likaså är bränslepriser och tillgången på biobränslen en mycket viktig faktor i att 

bestämma lönsamheten. 

Med i ekonomiska analysen av lönsamhetsen i att investera i att bygga ut 

restvärme är också intäkten för elcertifikat en betydande post. Ett medelpris på 

elcertifikat på 200 kr/MWh och en produktion på 147 GWh producerad el ger då 

elcertifikat till ett värde av omkring 29 MSEK per år. 
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 Konjunktur och marknad.  7.5

En av frågeställningarna för projektet har varit att studera har varit om detta funnits 

påverkan på samarbetet och värmeleveransen på grund av konjunktur och marknad.  

Den internationella lågkonjunktur som drabbat industrin under slutet av 2000 talets 

första decennium har också påverkat produktionen på SSAB. Under denna period har 

endast den mindre av de två masugnarna varit i drift. Under början av 2012 kommer 

beslut om att masugnen i Luleå skall tas ur drift. Och att den större masugnen i 

Oxelösund åter skall startas upp. Under tidig höst 2012 i tid med slutrapportering av 

aktuellt projekt står åter i pressen om fallande stålpriser och förändringar i 

produktionen på SSAB Oxelösund. Citat från Processnet.se 2012-08-30 ” SSABs 

informationsdirektör Helena Stålnert medger för Dagens Industri att nuvarande 

växelkurser, om de blir bestående, skulle ha en allvarlig negativ effekt för bolaget. 

Någon utredning om att lägga ner ugnarna i Oxelösund vill hon dock inte kännas 

vid.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Total årlig försäljning SSAB koncern, Källa SSAB årsrapport 2011 

 Risker  7.5.1

I SSAB s Miljörapport för 2009 kan man tydligt se effekten av den 

”världsomspännande” lågkonjunkturen 2009, vilken medförde stor påverkan på 

SSAB med bland annat lägre produktion. Under sommaren, maj till och med augusti 

månad 2009, stod båda masugnarna på SSAB i Oxelösund stilla. Dock finns ingen 

redovisad påverkan på värmelevernas till Oxelösunds kommun på 94 GWh.  

Under lågkonjunkturen har ingen påverkan skett på leveransen av fjärrvärme till 

Oxelö Energi.  
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Produktionen på SSAB har dock påverkats av konjunkturen. Och under 2009 dök 

kraftigt efterfrågan. Vilket resulterade i minskad produktion. Under 2010 och 2011 

har dock marknaden börjat återhämta sig. 

En diskussion om kulvert mellan Oxelösund och Nyköpingskommun har som 

presenterats tidigare pågått under lång tid. En kulvert skulle kunna stärka 

energisystem och möjliggöra optimering av produktion ett större värmeunderlag samt 

riskminimering. Ett större system skulle kunna medföra ett minskat beroende och 

risktagande för enskilda aktörer.  

 Stabi l  produktion av restvärme  7.5.2

Flera koncept som bidragit till att leveransen av värme gentemot kund har kunnat 

bibehållas. Först och främst på grund av att det är en relativt liten värmeleverans som 

idag sker till Oxelö Energis kunder, se vidare i avsnitt kring möjlighet till ytterligare 

tillvaratagande och leverans av restvärme. I de fall där produktionen legat nere under 

perioder eller varit påverkad, har olja nyttjats för reservproduktion. 

 Samarbete och kommunikat ion  7.5.3

Viktigt i denna form av sammarbeten med en aktör som i sin tur har ett 

samhällsansvar i form av uppvärmning och leverans av energi till sina invånare är 

stabilitet och trovärdighet. 

En viktig faktor har varit den öppna dialogen och informationsöverföring av såväl 

planerade som oförutsedda händelser. För att kunna planera och inte få driftsavbrott i 

leveransen av värme sker kontinuerlig kommunikation. SSAB har driftsmöten och 

informerat kontinuerligt om planerad drift och eventuell påverkan på värme-

leveransen. För vidare faktorer i samarbetet hänvisas till stycket med intervjuer 8.3.3. 
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8 INTERVJUSTUDIE 

 Bakgrund 8.1

Även om de tekniska lösningarna för utnyttjande av restvärme finns tillgängliga så 

krävs att industri och fjärrvärmeleverantör kommer överens om hur ett samarbete ska 

se ut. Det är alltså långt fler aspekter än teknik som spelar in för att ett samarbete ska 

bli av eller inte. För att kunna ge en mer komplett bild av de fallstudier som 

genomförts i projektet så har ett antal intervjuer med nyckelpersoner i de olika 

fallstudierna genomförts. Det har tidigare gjorts intervjustudier som berör restvärme. 

År 2004 gjordes intervjuer på fem orter i ett projekt finansierat av Jernkontoret och 

Svensk Fjärrvärme (Fors 2004). En av de fem orterna är Göteborg, men det är den 

enda som sammanfaller med de som undersöks i detta projekt. I studien lyfts 

generella resultat fram som vikten av öppenhet och tillit mellan partnerna, lönsamhet 

för båda parter och stabila avtal över en längre period. Intervjustudier har också gjorts 

inom ramen av andra projekt som berör restvärme. I rapporten ”Överskottsvärme från 

kemiska massabruk” (Jönsson m.fl. 2007) har kvalitativa intervjuer genomförts. 

Intervjuerna berör alltså endast kemiska massabruk och är därmed till stora delar 

inriktade på denna typ av industri. Men vissa generella aspekter så som betydelsen av 

det lokala energisystemet lyfts fram. Vidare påpekas att om det finns avfalls-

förbränning i kommunen minskar chansen att finna lönsamma överenskommelser 

mellan industri och kommun. Gröna elcertifikat gör också att biobränslen framstår 

som konkurrenskraftiga även i jämförelse med restvärme. Detta kan också bidra till 

minskad utnyttjande av restvärmen enligt rapporten. Rapporten ”Optimala fjärr-

värmesystem” (Trygg m.fl. 2009) har även den en intervjudel. Här har man gjort 

djupintervjuer med sex industrier och sex fjärrvärmebolag. Man lyfter i rapporten 

fram nio områden som har påvisats som viktiga områden av de intervjuade. Dessa är: 

heterogenitet, dolda kostnader, tillgång på kapital, risk, imperfekt information, 

asymmetrisk information, trovärdighet och förtroende, tröghet samt värderingar.  

 Metod och Syfte 8.2

Det övergripande syftet med denna intervjustudie är att ge en mer fullständig bild av 

de fallstudier som ingår i projektet. Men också att kunna belysa vad som är 

framgångsfaktorer eller vanliga hinder för energisamarbeten kring restvärme. Fokus 

ligger alltså dels på de hinder som finns för att restvärme ska utnyttjas, men framför 

allt på hur man har kommit förbi dessa hinder på de platser där restvärme används till 

fjärrvärme. 

För varje fall så har en person från det lokala energibolaget och en person ifrån 

den aktuella industrin intervjuats. Intervjuerna är kvalitativa intervjuer och har utgått 

ifrån ett antal frågor. Men det är viktigt att poängtera att samtalet har varit fritt och 

den intervjuade har getts stort utrymme att själv styra samtalet. I flera fall har 

intervjuerna gjorts via telefon. Detta har varit en ren kostnadsavvägning, då det inte 

funnits ekonomiskt utrymme att åka till flera av platserna. 
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Södra Cell Mönsterås har avböjt att delta, varför fallet Oskarshamn inte ingår i 

intervjustudien. 

De frågor som har legat till grund för intervjuerna är: 

Frågor för de fall  där leverans av restvärme finns  

1. Hur inleddes samarbetet mellan industri och fjärrvärmebolag? 

2. Vilka hinder fanns för samarbetet och vilka var svårast att övervinna? 

3. Hur lyckades ni övervinna dessa hinder? 

4. Gick det åt mycket tid/resurser för att nå samarbetet? 

5. Vad är erfarenheterna från samarbetet? 

6. Vilka är de viktigaste råden till andra som överväger liknande samarbeten? 

Frågor för de fall  där leverans av restvärme inte f inns  

1. Har möjligheten att utnyttja restvärme internt utretts? 

2. Eller utnyttjas restvärme redan internt? 

3. Om inte, varför? 

(Ex. på kategorier: ekonomiska hinder, kunskaps hinder, tekniska hinder mm.) 

4. Har möjligheten att leverera/köpa restvärme undersökts? 

5. Vilka är hindren för leverans av restvärme till fjärrvärme? 

a. Ekonomiska? 

b. Samarbetet med industrin/energibolaget?  

c. Politik? Skatter?(Långsiktighet i energipolitiska beslut) 

d. Kunskap? 

e. Osäkerhet om leveranser? 

f. Teknik 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Denna text har sedan skickats till den 

som blivit intervjuad för att denne ska kunna se vad som sagts. Den som intervjuats 

har getts möjlighet att påpeka om det är något som man inte vill ska stå med i 

rapporten, eller om man vill bli citerad anonymt istället för med namn. Detta har 

gjorts för att förtroendet i intervjusituationen ska bli så stort som möjligt. 
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 Resultat 8.3

 Göteborg 8.3.1

 

De som har intervjuats i Göteborg är: 

Peter Maksinen, Göteborg Energi AB 

Oskar Bengtsson, St1 

St1, tidigare Shell har levererar rest värme till Göteborg Energi. Preem levererar 

också restvärme, men har avböjt att delta i denna intervjustudie. 

I Göteborg började man leverera värme från St1 (då Shell) i slutet av 70-talet. Det var 

ett energisparprojekt, där även Chalmers var inblandade som ledde fram till 

samarbetet. I dagsläget köper Göteborg energi restvärme från både Preem och St1.  

När det gäller investeringar så har Göteborg energi stått för alla investeringar 

utanför raffinaderierna, det vill säga tunnel under Göta älv, kulvertar och annan 

infrastruktur. Raffinaderierna har anpassat sina anläggningar så att det varit möjligt 

att leverera värme, detta innebar i praktiken att installera nya värmeväxlare. Under 

sommaren finns tidvis ett överskott av restvärme i fjärrvärmesystemet, vilket gör att 

en del av värmet då måste kylas bort. Detta är en av de bakomliggande faktorerna till 

satsningarna på fjärrkyla, eftersom restvärmen kan användas för kylproduktion i en 

absorptionskylmaskin. 

Eftersom restvärmesamarbeten ofta innebär relativt stora investeringar är det 

viktigt att samarbetet är långsiktigt. Viktiga saker som måste hanteras i 

restvärmesamarbeten som tas upp av Göteborg energi är frågan om vem som ska ta 

investeringar och vad får det för konsekvenser på det rörliga priset. Frågan om 

leveransgarantier tas också upp som en viktig del vid nya avtal. Om man som 

energibolag gör stora investeringar vill man vara säker på att man kommer få en viss 

leverans. I detta fall har St1 åtagit sig att leverera en viss effekt. Men St1 uppger 

också att man inte har några problem med att leverera denna effekt, att man i princip 

aldrig har leveransavbrott, eftersom processen är så kontinuerlig.  

Göteborg energi utreder kontinuerligt möjligheter att köpa in mer restvärme från 

andra leverantörer. Här nämner man att ett stort problem med mindre leverantörer är 

låg utnyttjandetid. Till exempel har bagerier restvärme av rätt temperatur men endast 

under korta perioder av dygnet.  I dessa fall blir den initiala investeringen för stor i 

förhållande till den värme som kan levereras. Man är helt öppen för att öka andelen 

restvärme i sin fjärrvärme, målet är bara att producera fjärrvärmen så billigt som 

möjligt, om det är billigare att köpa in restvärme än att köra en egen anläggning så 

gör man det. 

Uppfattningen man har från Göteborg energi är att det inte finns någon betydande 

mängd restvärme i Göteborg, utöver den man redan köper in. Det vill säga restvärme 

som är ekonomiskt lönsam att utnyttja. Däremot finns ju restvärmekällor längre bort 

som till exempel. Stenungsund, Ringhals och Värö som man nämner. Problemet med 

dessa är avståndet, men man anser inte att det är orealistiskt att koppla ihop Göteborg 
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med till exempel Stenungssund eller Värö. Att koppla samman sitt nät med andra är 

frågor man har tittat på, men man betonar att då krävs det ännu mer av alla parter vad 

det gäller att komma till en bra överenskommelse, med tanke på de höga kostnaderna 

av att bygga så långa kulvertar. Till exempel uppskatar man kostnaden för en kulvert 

till Värö till runt 1 miljard. Redan de avtal som man har nu tar mycket tid och 

utrymme att omförhandla. 

Både Göteborgs energi och St1 poängterar att en anledning till att de har lyckats så 

har att göra med att man ser det hela som ett samarbete och att man kan se den 

gemensamma nyttan av samarbetet. Med den situationen man har idag, där 

industrierna i Göteborg endast kan sälja sin värme till Göteborg energi, så poängterar 

St1 att det är nödvändigt att de det hela som ett samarbete, ett gemensamt intresse. 

Annars är det svårt att få någon långsiktig och bra relation. 

Merparten av överskottsvärmen på St1 värmeväxlas internt och det man levererar 

till fjärrvärme är det man inte kan utnyttja internt. Man tittar kontinuerligt på om man 

kan ta ut mer värme, men i dagsläget har man täckt in det som anses vara ekonomiskt 

rimligt att leverera. 

 Stenungsund 8.3.2

 

De som har intervjuats i Stenungsund är: 

Lennart Gevreus, Stenungsund Energi och Miljö AB 

Reine Spetz, Borealis 

Borealis levererar restvärme till Stenungsunds Energi och Miljö AB 

Borealis levererade restvärme till Stenungsund energi och miljö AB (SEMAB) under 

80-talet och en bit in på 90-talet. Denna värme höll relativt låg temperatur och 

behövde värmepumpas. Detta gjorde att man från SEMAB:s sida utförde en 

inventering för att se vad man hade för andra alternativ. Perstorp tog över 

värmeleveranserna år 2001 eftersom de hade värme på en högre temperaturnivå som 

inte behövde värmepumpas. För några år sedan förändrades dock förutsättningarna 

för Borealis och de kunde leverera värme på högre temperaturnivå. Man startade då 

ett projekt tillsammans med SEMAB som driftsattes i september 2009 och nu 

levererar både Borealis och Perstorp värme till SEMAB.  

Lennart Gevreus, VD på SEMAB, har själv arbetat inom petrokemin och kände 

personer på Borealis och Perstorp sen tidigare. Detta tror han har varit avgörande för 

att samarbetena kom till. Det första han nämner när det gäller att komma till ett avtal 

är att det var ett helt nytt område för SEMAB och att det var svårt att veta vad som 

var rimligt och inte rimligt i ett avtal. Ett råd till andra aktörer som ska gå in i 

liknande samarbete är att ta reda på vad det finns för samarbeten mellan energibolag 

och industrier och försöka få information från kollegor i branschen om just om 

uppgörelser, vad som kan vara rimligt och inte rimligt.  

Både Borealis och Perstorp har sagt att de inte tänker ta några investeringar alls. 

Han vill dock poängtera att det helt klart har varit en framgångsfaktor för SEMAB att 
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ha så hög andel restvärme, eftersom det har gjort att de har ett av de tio lägsta 

fjärrvärmeprisen i Sverige.  

När det gäller framtiden så har man på SEMAB gjort en utredning av vad man gör 

om industrierna i Stenungsund inte finns kvar. Resultatet av denna är att man kommer 

bygga en fastbränsleanläggning om industrierna inte kan leverera värme.  

Det står inget i avtalet om hur mycket värme som SEMAB ska köpa från de två 

leverantörerna, vilket innebär att det finns en viss konkurrens mellan de två. Man har 

haft tuffa diskussioner om priset, eftersom man från SEMAB:s sida självklart vill 

köpa in den billigaste värmen. Det ligger dock i SEMAB:S intresse att hålla båda 

leverantörerna igång även under sommaren, eftersom det innebär en säkerhet som det 

skulle bli leveransstopp från en av leverantörerna. 

Från Borealis sida poängterar man att man har haft en öppen dialog från båda 

sidor vad det gäller leveranstrygghet och pris. Man har inte åtagit sig att leverera 

någon viss effekt, eftersom detta skulle innebära ett påslag på priset, till följd av 

risken att behöva leverera värme vid produktionsstopp. Man har istället kommit 

överens med SEMAB om ett lägre pris.  

Både SEMAB och Borealis berättar att de ser positivt på att koppla samman nätet i 

Stenungsund med nät söderut. Från Borealis sida berättar man att man har betydligt 

mycket mer värme som man skulle kunna leverera, men det finns i dagsläget ingen 

avsättning i Stenungsund. Man har startat diskussioner med Göteborg Energi och 

Kungälv Energi om leveranser, men avstånden är långa. Man tycker generellt att det 

borde finnas fjärrvärmestruktur som binder ihop Varberg ända upp till Stenungsund. 

Reine Spetz på Borealis påpekar att de större projekten, som att bygga ledningar till 

Kungälv eller Göteborg kräver mycket förarbete för att skaffa ett beslutsunderlag. 

Eftersom restvärme inte ligger inom Borealis kärnverksamhet, så vill man inte satsa 

så många ingenjörstimmar som krävs för att få fram underlag om vad saker och ting 

kommer att kosta. 

Reine Spetz tror att det har spelat en viss roll att man inom Borealis har en person 

som arbetar med energifrågan övergripande i företaget. Han tror inte att det hade 

blivit något samarbete om energifrågan hade behandlats mer utspritt på företaget, som 

det var tidigare. 

Från Borealis är man fullt medvetna om risken med att vara så beroende av andra 

företag, som SEMAB och indirekt även Perstorp. Men man tycker ändå det är värt att 

arbeta med den här typen av lösningar. Man poängterar att det i sådana här fall 

handlar om att ge och ta, man måste kompromissa en del. Ska man koppla ihop 

system ända till Göteborg kommer detta att bli ännu viktigare. 

Det man från Borealis poängterar som viktiga framgångsfaktorer är att vara 

förhållandevis öppen med förutsättningarna och möjligheterna, även om det självklart 

handlar om en kommersiell uppgörelse. Det är viktigt att ekonomin hänger ihop med 

de faktiska förutsättningarna, till exempel. hur tillgången ser ut, risker och störningar. 

Reine Spetz poängterar också att restvärmeleveransen är en lågrisk satsning jämfört 

med andra satsningar t.ex. när det handlar om att producera nya produkter.  För 

värmeleveranser finns ingen marknadsrisk på samma sätt. 
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Borelais har också en mer långsiktig tanke om varför man bör använda restvärmen till 

fjärrvärme. Med tanke på att man i sina processer använder olja och naturgas, 

kommer man i framtiden antagligen vara intresserade av att använda er biomassa i 

processerna. Man tycker helt enkelt att man bör använda biomassan till produkter 

istället för att direkt bränna den i kraftvärmeverk. Man har från Borealis stött på 

motargumentet att om man levererar restvärme till till exempel Göteborg så 

förhindras möjligheten att använda el och värme från avfallsförbränning. 

 Öxelösund 8.3.3

 

De som har intervjuats i Oxelösund är: 

Conny Andersson, Oxelö Energi  

Per Krantz, SSAB 

SSAB levererar restvärme till Oxelö Energi 

På SSAB Oxelösund började man leverera restvärme redan på slutet av 70-talet. Det 

var en chef inom kommunen som tog initiativet och undrade om man inte kunde 

utnyttja värme från SSAB för fjärrvärme. Under 90-talet byggde man ut 

fjärrvärmenätet därmed kunde leveransen av värme öka ytterligare.  

Ett problem man hade i början var att leveranserna från SSAB höll för varierande 

temperatur och tryck.  Men detta löste men genom att initiera kontinuerliga 

driftmöten mellan SSAB och Oxelö energi.  Enligt Oxelö Energi var leveranserna 

med dålig kvalité inte svåra att lösa. Man har i samarbetet mellan SSAB och 

Oxelösunds energi inte skiljt så mycket på ledning och utförare, utan alla har fått vara 

med och ha synpunkter.  

Även när det gäller prissättningen på restvärme hade man från början ett system 

som var komplicerat, man utgick från index för olja, kol och elpris enligt Oxelö 

energi. Men det löste man genom att ändra sättet att prissätta restvärmen på. Nu 

prissätts restvärmen utifrån konsumentprisindex.  

Avtalen mellan SSAB och Oxelö energi löper över fem år. Vad det gäller 

leveranssäkerhet så har man hittills inte haft några problem med det, eftersom man 

även vid ganska låg stålproduktionsnivå kan tillgodose behovet av restvärme till 

Oxelösund energi. Det finns dock klausuler i avtalet som säger att priset på värmen 

får höjas om SSAB producerar stål under en viss nivå då restvärmen måste ersättas 

med olja. Vad det gäller framtiden så har man en plan B för hur man ska förse 

Oxelösund med värme om SSAB inte skulle finnas kvar. 

Råd som man vill ge från Oxelö energi till andra som funderar på liknande 

samarbeten är att se det positiva i att industrin, i detta fall SSAB, kan tjäna pengar på 

restvärmen, att energibolaget också tjänar pengar och kan erbjuda låga energipriser 

till värmekunderna. Man framhåller också miljönyttan, restvärmen är en redan 

frigjord energi som reducerar utsläppen av växthusgaser. Detta tycker man ska 

framhållas mer för att fler industrier och energibolag ska få till den här typen av 

samarbeten. 
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När samarbetet startade i Oxelösund fanns en tanke från SSAB om att bistå invånarna 

med billig värme, eftersom så stor andel av befolkningen arbetade på SSAB.  

”Det skulle va en bra affär för SSAB, en bra affär för kommunen och en bra affär 

för kunden”.  

Conny Andersson på Oxelö Energi har tidigare arbetat på SSAB och är insatt i hur 

kraftverket där fungerar och vilka problem som kan tänkas dyka upp. Detta tror han 

kan ha bidragit till att det löpande samarbetet fungerar så bra. 

Nyköping som ligger ca 15 km från Oxelösund och skulle rimligtvis också kunna 

köpa restvärme från SSAB. Man har dock ett kraftvärmeverk i Nyköping som togs i 

drift under 1985(1994). På den tiden pratade man inte om miljö på samma sätt tror 

Conny, man pratade om svavel och NOx, men inte om CO2. Under senare år tror han 

att det har funnits ett visst storebrorkomplex, men han tycker det är konstigt att man 

inte kunnat samarbete på det sätt man gör på andra områden, till exempel vatten. På 

vattensidan har man något som heter Nyköping/Oxelösund vattenverksförbund som 

båda kommunerna köper dricksvatten ifrån. Man äger förbundet med olika procenttal 

från de två kommunerna. Så på detta område har man kunnat samarbeta bra. Men på 

värmesidan har det inte gått lika bra.  

Man påpekar också på SSAB att det viktigaste för att få till ett bra samarbete har 

varit att hitta en affär som är ”win-win”. Detta gör man genom att kontinuerligt ha en 

öppen dialog mellan parterna. Man poängterar även från SSAB:s håll att man har en 

öppen och informell kontakt. Kanske har det bidragit att Oxelösund är en så pass liten 

ort och SSAB är en så tydlig del av samhället. ”…se till att hitta en affär som blir 

win-win, det är liksom nummer ett. Att gå in med de glasögonen på sig”.  

Man skulle kunna leverera betydligt mycket mer värme från SSAB i Oxelösund, 

men det är inget man jobbar med just i dagsläget. Det har varit aktuellt att leverera till 

Nyköping, men det har fallit av bland annat ekonomiska skäl. Det kostar mycket att 

bygga en ledning mellan städerna. Det ligger inte i SSAB:s intresse att ta sådana 

investeringar som ligger utanför kärnverksamheten, utan man ser sig som en 

försäljare av restvärme. Infrastruktur så som kulvertar får energibolagen stå för. Man 

tycker från SSAB att det är synd att Oxelösund inte är lite större, med tanke på hur 

mycket värme man skulle kunna leverera. Vad det gäller TPA så poängterar man att 

det kanske inte gör så stor skillnad förutom i stora fjärrvärmenät, SSAB har ändå 

ingen att leverera värmen till. 
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 Värö/Varberg/Kungsbacka  8.3.4

De som har intervjuats i Värö och Kungsbacka är: 

Nicklas Kilstam, Statkraft (Kungsbacka) 

Gustaf Collin, Södra cell Värö 

Det har förts samtal och förhandlingar för att få till ett samarbete och en leverans av 

restvärme från Värö till Kungsbacka. Men projektet ligger just nu på is. 

Södra Cell Värö levererar i dagsläget värme till Varberg, men man uppger att man har 

mer värme som skulle kunna säljas. Samarbetet med Varberg startade 2002 som en 

följd av att man på Södra byggde en biologisk vattenrening av blekeriavloppsvatten. 

Avloppsvattnet från blekeriet håller en temperatur på 75-80 
o
C. I Varberg fanns ett 

behov av fjärrvärme och detta ledde till att projektet startade. Man tycker på Södra att 

samarbetet med Varberg har fungerat väldigt bra. Det är en förutsättning att båda 

sidor ska kunna tjäna pengar på samarbetet påpekar man från Södra. 

”Det har liksom varit uttalat att det här ska vara lönsamt för båda sidor och man 

ska helt enkelt dela på de ekonomiska fördelarna”. 

De ekonomiska fördelarna för Södra har blivit att de kan sälja värmen men också 

att de sluppit bygga så stor kyltornskapacitet som de hade behövt om de inte levererat 

värme till Varberg. Saker som har varit viktiga för att komma till ett avtal har varit 

öppenhet och tydlighet. Att man har en öppen dialog om hur man löser eventuella 

problem, till exempel. hur man ska agera vid en driftstörning då det inte kan levereras 

avloppsvatten, lyfts fram som väldigt viktiga. En anledning till att samarbetet har 

fungerat sägs vara att de personer som varit med från början, brinner mycket för 

projektet och verkligen ville få till en överkommes och därmed var beredda att göra 

vissa uppoffringar för att få till avtalet.  

”Man får ju naturligtvis göra vissa uppoffringar och släppa lite på sina önskemål 

för att få till ett sådant projekt”. 

Att det finns några personer på varje sida som brinner för att få till projektet tror 

man är en nyckel, men också att det på ett företag finns någon som har huvudansvar 

för energieffektivisering kan vara viktigt. Även om många personer är engagerade i 

projektet så kan det vara viktigt att det finns en person som samordnar och kan driva 

frågan framåt.  

Man har på Södra cell Värö även tittat på att leverera värme även till Kungsbacka, 

vilket har utretts i några år. Man har fortfarande ett överskott av energi på Södra, i 

princip hela året. Så man skulle kunna leverera mycket mer om man gjorde 

investeringar i anläggningen. Det finns ganska mycket värme tillgänglig som inte 

kräver så stora investeringar att få fram enligt Södra. Dessutom har man ett jättestort 

överskott på bränslen främst i form av bark.  

Södraframhåller att sträckan mellan Värö och Kungsbacka är det främsta hindret 

för att det inte blev något avtal med Kungsbacka. Det gick inte att få ekonomi i 

projektet, eftersom investeringen i kulvert skulle vara så stor. Att energibolaget tror 

på projektet och vill satsa på restvärme lyfts fram som något viktigt. Man har väldigt 

olika erfarenhet berättar man på Södra. Å ena siden har man det mycket lyckade 

projektet med Varberg å andra sidan projektet mellan Södra cell Mönserås och 
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Oskarshamns energi där man inte lyckades komma till ett avtal. På Södra upplever 

man också att det finns en viss rädsla hos energibolagen att bli beroende av industrin. 

Vad ska man göra i fall industrin av någon anledning lägger ner. 

Diskussionerna mellan Statkraft i Kungsbacka och Södra Cell Värö har pågått till 

och från och man hade skrivit ett intentionsavtal, men efter genomförda förstudier 

visade det sig att det inte gick att få lönsamhet i projektet med hänsyn till bedömd 

investeringsnivå på ca 350 miljoner (exklusive Södra Cells investering) och det 

värmepris som Södra Cell begärde. På Statkraft uppger man också sträckan mellan 

Värö och Kungsbacka som ett av skälen till att det inte blivit något samarbete. Man 

har helt enkelt inte kommit överens om priset på värmen. Statkraft stod inför valet att 

bygga en ny bioeldad hetvattenpanna eller att bygga en kulvert ned till Södra Cell 

Värö. Här har man i nuläget inte fått ekonomi i att bygga kulverten, men man har 

ändå sett över restvärmealternativen innan man bygger en egen anläggning. 

Upplägget vad det gäller investeringarna såg ut så att Södra skulle göra de 

investeringar som behövdes inne på sin anläggning, alla andra investeringar skulle 

göras av Statkraft. Detta innefattar kulvert, pumpning och effektreserv. Eftersom det 

är en hetvattenpanna som är alternativet till restvärmen så får man inga gröna 

elcertifikat för den nya anläggningen, men det är ändå inte lönsamt att bygga 

kulverten till Värö.  

Statkraft har fört samtal med andra energibolag, när det gäller att koppla ihop 

näten mellan Kungsbacka och Mölndal/Göteborg. Samtalen har dock visat att det inte 

finns tillräcklig effekt att tillgå när den behövs. Det finns vissa tekniska hinder som är 

svåra att övervinna. Om man med en transiteringsledning bygger ihop näten i 

periferin är dimensionen på kulvertarna för klena för att överföra den effekt som i 

detta fallet skulle komma från Mölndal till Kungsbacka. Istället måste man då bygga 

en större kulvert som går från centrala delar av det ena nätet till centrala delar av det 

andra, vilket innebär stora investeringar. 

På Statkraft säger man att anledningen till att man kommer att bygga en biopanna 

istället för att utnyttja restvärme är ekonomiska. Man har alltså inte sagt nej till 

restvärme för att man själv vill ha full kontroll på produktionen av all sin värme. Men 

man menar att risken att leveransen av någon anledning skulle utebli måste värderas 

och erforderlig redundans måste finnas.  

Nicklas Kilstam på Statkraft tror att det kan vara så att traditionen av att det bara 

är energibolaget som investerar i kulvertar och annat utanför anläggningarna kan 

förändras i framtiden, beroende på hur viktig restvärmen blir som produkt för 

industrierna. 

 Diskussion 8.4

Det är tydligt att varje samarbete präglas av egna lokala förutsättningar. Det finns 

dock vissa saker som återkommer på flera ställen. I princip alla påpekar vikten av att 

det måste vara en bra affär för alla inblandade. Alltså att både energibolag och 

industri ska tjäna pengar på det hela. Detta kan ju framstå som självklart men 

förutsättningarna skiljer j sig åt i de olika kommunerna. Om man som energibolag har 
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andra alternativ, till exempel egna anläggningar blir förutsättningarna annorlunda 

jämfört om man står inför valet att antingen bygga en egen anläggning eller bygga 

kulvert till en industri. Om man redan har en eller flera anläggningar som man har 

investerat i så kanske incitamentet att investera i kulvertar till industrin är mindre, 

eller det krävs i alla fall ett mycket lågt pris på restvärmen. Göteborg Energi har ett 

ganska stort antal egna anläggningar som kan försörja dem med värme, vilket innebär 

att de rimligtvis bara köper in värme från industrierna om det blir billigare än att elda 

i de egna anläggningarna. I Stenungsund har man två leverantörer som tillsammans 

har mer värme än vad SEMAB behöver för Stenungsunds värmebehov. Detta ger 

SEMAB möjlighet att köpa värme från den leverantör som erbjuder det lägsta priset.  

I alla fallstudierna så har energibolagen stått för de stora infrastruktur-

investeringarna i det initiala skedet. Industrierna har gjort investeringar i sina 

anläggningar för att kunna ta ut värmen, men det har också hänt att energibolagen har 

gjort investeringar inne på industrierna. Synsättet från industrierna verkar vara 

ungefär det samma i alla fallstudierna, att investeringar utanför den egna anlägg-

ningen inte är aktuellt, utan man ser sig mer som en leverantör av värme. 

Vad som poängteras från alla är vikten av att ha en öppen kommunikation och 

målsättningen att det ska vara en lönsam affär för alla inblandade. De saker som 

verkar ha skapat mest oenighet är priset på värmen. Det är många faktorer som ska 

vägas in i priset, det är de olika investeringarna som parterna gör, där energibolagen i 

alla fall har gjort de största investeringarna.  Men också risken för utebliven leverans, 

att industrin eventuellt minskar sin produktion, eller lägger ner, är saker som påverkar 

priset.  

I flera av fallstudierna så är det ett stort företag som förhandlar med ett litet lokalt 

energibolag. Detta verkar kunna ge viss obalans i förhandlingarna, eftersom de små 

kommunala bolagen kanske inte har så mycket resurser och erfarenhet av den här 

typen av förhandlingar. I vissa fall har energibolaget inte varit medvetet om vilken 

fördel det har inneburit för industrin att få sina processer kylda utan att behöva bygga 

till exempel ett kyltorn och dessutom kunna sälja värmen. Det ligger också i speciellt 

de små kommunernas intresse att värna om industrin i kommunen, vilket kanske kan 

leda till att man förhandlar riktigt lika hårt. 

I de mindre kommunerna finns ett tydligare intresse av att värna den industri som 

man köper värmen av, eftersom detta ofta är den/de stora arbetsgivarna i kommunen. 

I Göteborg blir detta inte lika tydligt eftersom arbetsmarknaden är långt mycket mer 

diversifierad. Något som verkar ha främjat samarbetet i de mindre kommunerna är 

också att personerna som arbetar på energibolagen tidigare har arbetat på industrin i 

fråga. Ofta känner de flera personer som arbetar med restvärmefrågan på industrin. 

Detta underlättar antagligen samarbete och också förståelsen för varandras 

förutsättningar. 

Flera nämner vikten av att det finns personer som brinner för projektet, man kallar 

det nyckelpersoner eller eldsjälar, som har gjort väldigt mycket för att få till 

överenskommelser. På industrierna kan det handla lika mycket om att övertyga i den 

egna organisationen om att man börsatsa på ett restvärmesamarbete. Även om 

energibolagen helt klart står för de stora investeringarna så krävs vissa investeringar 
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internt för industrierna som måste motiveras. Och investeringar som inte ligger i 

kärnverksamheten, har inte så hög prioritet på företagen. 
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9 SLUTSATSER OCH ANALYS 

Teknik finns för att ta tillvara restvärme inom olika temperaturintervall. Som en 

mycket viktig del inom effektivisering och utveckling av svensk industri genomför 

industrierna själva ständiga förbättringar för att energieffektivisera internt. Många 

industrier har ett värmeöverskott, och också ett kylbehov vilket medför att de kan 

sälja sin restvärme vidare. Tekniken med att överföra värme lagrad i varma vätskor 

till det vattenburna fjärrvärmesystemet är väl etablerat och beprövat på många orter. 

Ledningar för transport av värme är också väl utveckalt och studerat. 

Fallstudierna i denna rapport har studerats utifrån olika frågeställningar för att ge 

en bred bild över hur leveranser av restvärme fungerar och vilka effekter det kan föra 

med sig. Svaret på frågorna är: 

 

 Industriell restvärme från Stenungsundsklustret kan nyttjas även i 

kringliggande kommuner så som t.ex. Kungälv vilket medför en lägre total 

primärenergiåtgång samt besparingar i växthusgasutsläpp. 

 Genom nyttjande av ytterligare restvärme skulle Göteborgs energisystem 

kunna leverera mer absoptionskyla. 

 Beslutet i Oskarshamn om att investera i en biobränsleeldad kraftvärmepanna 

och inte nyttja möjlig leverans av restvärme från kringliggande industri 

innebär en ökad åtgång av primärenergi samtidigt som det genererar högre 

växthusgasutsläpp. 

 En öppen dialog och samarbete samt nödvändiga rutiner finns, för att klara av 

leveranssäkerheten från SSAB i Oxelösund till fjärrvärmenätet. En vikande 

konjunktur påverkar produktionen och i sin tur eventuellt leveransen av 

restvärme till kommunens fjärrvärmekunder. 

 En kulvert mellan Oxelösund och närliggande kommun Nyköping, är 

intressant ur flera aspekter. Ökat nyttjade av restvärme, ger effektivare 

energiutnyttjande och positiva effekter på växthusgasutsläpp samtidigt som 

risktagande och optimering av systemet möjliggörs om systemen kopplas 

samman. 

 

I de fall där restvärme står som alternativ till biokraftvärme eller bioeldade 

värmeverk, så visar beräkningar gjorda i denna studie att man kan spara både 

primärenergi och CO2-utsläpp genom att använda sig av restvärme. En stor minskning 

av växthusgaser kan ses i de fall där biokraftvärme står emot restvärme och där 

biomassan antas frigöras och i sin tur skulle ersätta kolanvändning i kolkraftverk. 

Genom att studera ett brett spann av restvärmeutnyttjande i olika system kan 

indirekta effekter erhållas t.ex. i Göteborg kan energi i form av el sparas om den 

restvärme som kyls bort sommartid istället tas till vara för absorptionskyla. 
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I intervjustudierna anger alla de intervjuade att de viktigaste utmaningarna när det 

gäller avtal mellan energibolag och industrier kring restvärme är av ekonomisk 

karaktär. Den allmänna hållningen hos industrierna är att de inte gör investeringar 

utanför sina egna anläggningar. Likaså är prissättningen av värmet en viktig fråga, 

som naturligtvis har koppling till vilka investeringar som gjorts. Som energibolag vill 

man kunna få avkastning på de infrastrukturinvesteringar man har gjort, och industrin 

vill också få tillbaka pengarna på de investeringar man gjort internt på sin anläggning.  

Frågan om leveranssäkerhet är en viktig aspekt, som har lösts på olika sätt. I vissa 

fall garanterar industrin leverans av en viss effekt, i andra fall vägs denna risk in i 

priset, vilket innebär ett lägre inköpspris för energibolaget. 

Ekonomi inte alltid är ensamt avgörande faktor för om restvärmeutnyttjade 

kommer tillstånd eller ej. Faktorer som avtalstider, riskhantering, engagemang samt 

politiska beslut väger starkt. Dock är ekonomi i affären en viktig aspekt och inte 

minst hur styrmedel påverkar den långsiktiga lönsamheten i investeringar. 

Det idag väl etablerade systemet med gröna elcertifikat för biomassa eldat i 

kraftvärmeverk. Där energibolaget får ersättning för den andel el som är baserat på 

förnyelsebar resurs. Detta är i flera fall motverkande mot nyttjande av tillgänglig 

restvärme från lokala industrier. 

 Användandet av restvärme blir i många fall mindre lönsamt än 

biobränsleeldade kraftvärmepannor eftersom elcertifikat ekonomiskt stöder 

kraftvärmeproduktion. 

 I det fall där elcertifikaten motverkar industriell restvärme resulterar i en sub-

optimal användning av biomassa, och outnyttjade möjligheter till reducerade 

nationella/globala CO2-utsläpp. 

 Någon form av styrmedel behövs för att göra miljövänlig restvärme lönsam. 

Utifrån de studerade fallen i denna rapport kan man inte tydligt säga att elcertifikaten 

konkurrerar ut restvärme från industrin. Klart är att i de fall där biobränslebaserad 

kraftvärmeproduktion står emot restvärme, behövs ett likvärdigt system för 

ekonomisk stimulans för restvärme utnyttjade. 

En viktig faktor är också tillgången på effekt. Det är inte endast mängden energi 

som är avgörande för om ett samarbete skall fungera. Effektbehovet vid enskilda 

tillfällen är också en avgörande faktor. 

Minskar man andelen biobränsleeldad kraftvärme, oavsett om det är en följd av 

ökad andel restvärme eller inte, så krävs det en utbyggnad av förnybara källor för att 

producera el för att nå uppsatta mål för förnybar el. 

I flera av de utvalda fallstudierna är det idag biokraftvärme som står som alternativ 

till restvärmeutnyttjande. Ibland finns det redan en biokraftvärmepanna och i vissa 

fall står man i en valsituation där man antingen kan välja att satsa på restvärme. I 

Göteborgsfallet ser bilden något annorlunda ut här finns också en konkurrens från 

avfallsförbränningsanläggningen och det finns även andra exempel på där man har 

valt att investera i avfallsförbränning framför att utnyttja restvärme.  

Förslaget från Anna Karin Hatt om att varje fall ska särprövas och att man i större 

utsträckning än idag skall ta hänsyn till den eventuella samhällsnytta som ett 

utnyttjande av restvärme skulle innebära tror projektgruppen kommer på sikt kommer 
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att gynna restvärmeutnyttjandet. Vid varje ny planerad värmeanläggning skall 

restvärmepotentialen redovisas
23

. 

I valet mellan ett biokraftvärmeverk och restvärme kan gröna elcertifikat spela en 

roll, eftersom det inte finns några styrmedel som direkt gynnar restvärme. Däremot är 

detta inte alltid en påverkande faktor. I fallet Värö/Kungsbacka blev alternativet med 

en bioeldad hetvattenpanna mer ekonomiskt fördelaktigt än att köpa restvärme. Här 

var alltså inte gröna elcertifikat en faktor, utan det avgörande var avståndet mellan 

Värö och Kungsbacka, investeringskostnader och prissättning av värmet. 

Sammanfattning faktorer för och emot industriell restvärme för fjärrvärmeändamål 

För 

+ Låg primärenergiåtgång 

+ Låg miljöbelastning 

+ Möjliggör en optimering av resursutnyttjande 

+ Möjligheter till god ekonomi i restvärmen 

Emot 

- Elcertifikat för förnybar el från biokraftvärmeverk 

- Behov av styrmedel för industriellt restvärme, utan konkurrensproblematik 

- Osäkerhet om framtida restvärmeleveranser 

- Höga investeringar i utbyggnad av kulvertar och nät 

- Avtal och risktaganden i investeringar 

                                                      
23

 www.regeringen.se/sb/d/1492/a/189131 
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förutsättningar för ökad 
nytta av restvärme
Det som talar för att utnyttja mer restvärme är framför allt att det då blir 
möjligt att optimera resursutnyttjandet, att minska miljöbelastningen och att 
använda mindre primärenergi. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt. 
Tekniskt sett finns det inga hinder för att använda mer restvärme och det 
mesta talar för att mer restvärme borde användas för uppvärmning. 

En viktig anledning till att restvärmen inte utnyttjas i större utsträckning är 
att det inte finns någon affärsmöjlighet för energibolaget och/eller restvärme-
leverantören. Ett annat hinder kan vara att det inte är ekonomiskt lönsamt, 
till exempel i kommuner som har biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar 
där det utgår elcertifikat för den el som produceras. Men det kan också 
handla om att det finns en osäkerhet om framtida leveranser eller att det är 
för stora investeringar att bygga ut kulvertar och nät. 

Här redovisas olika tekniska lösningar för att ta vara på restvärme från 
industriella processer för att utnyttja i första hand för fjärrvärme. Rapporten 
belyser också några faktiska samarbeten som ger ökad kunskap och visar på 
möjligheten till ytterligare leveranser av restvärme från industriella processer. 

Svensk Fjärrvärme • 101 53 Stockholm • Telefon 08-677 25 50 • Fax 08-677 25 55

Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. • E-post fjarrsyn@svenskfjarrvarme.se • www.fjarrsyn.se

Forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, uppmuntrar konkurrenskraftig   affärs- och 

teknikutveckling och skapar resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem. 

Kunskap från Fjärrsyn är till nytta för fjärrvärmebranschen, kunderna, miljön och samhället i 

stort. Programmet finansieras av Energi myndigheten tillsammans med fjärrvärmebranschen 

och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Mer information finns på www.fjarrsyn.se  
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