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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att identifiera geografiska platser i Sverige där det finns 

affärsmöjligheter för Vattenfall med industrikombinat som grundtanke samt definiera 

industrikombinatets uppbyggnad. Då arbetet skrivs för Vattenfall Elproduktion Norden 

ska elproduktion ingå i industrikombinatet. Begreppet industrikombinat används i 

detta arbete för att beskriva samarbeten där restvärme från en produktionsenhet 

används som primärvärme i en annan produktionsenhet 

Branscherna med störst energianvändning i Sverige anses vara mest intressanta att 

samarbeta med eftersom det i dessa branscher bör finnas affärsmöjligheter med störst 

potential. Industrier ur dessa branscher kartläggs och placeras ut på en Sverigekarta för 

att lokalisera geografiska områden med stor energianvändning. Även enskilda 

industrier med stora energibehov ur andra branscher placeras ut på kartan. För 

geografiska områden där affärsmöjligheter identifieras beskrivs det föreslagna 

industrikombinatets uppbyggnad och nuvärdet av den föreslagna affärsmöjligheten 

presenteras. 

Affärsmöjligheterna i Grycksbo och området Ludvika och Grängesberg anses mest 

intressanta med hänsyn till investeringarnas nuvärde och genomförbarhet. I dessa 

områden genomförs en fördjupad analys. I analyserna optimeras de berörda 

industriernas värmesamarbeten. Optimeringen görs genom att en modell av energi-

systemet för de berörda industrierna byggs upp och optimeras i programmet Modest. 

Affärsmöjligheten i Grycksbo är mycket lönsam. Nuvärdet för den affärsmöjligheten 

är 613 MSEK sett över en tioårsperiod med 6 % kalkylränta. Affärsmöjligheten är att 

investera 541 MSEK i en ny kraftvärmeanläggning för att förse Grycksbo Paper med 

den ånga de behöver. Affärsmöjligheter som liknar denna identifieras också vid 

pappersbruken i Munkedal och Åsensbruk som ägs av Arctic Paper.  

I Ludvika och Grängesberg är nuvärdet av affärsmöjligheten -12 MSEK sett över en 

tioårsperiod med 6 % kalkylränta. Affärsmöjligheten är att investera 247 MSEK i en 

kraftvärmeanläggning och en förbindelse mellan fjärrvärmenäten i Ludvika och 

Grängesberg. Kraftvärmeanläggningen kan då förse Spendrups med den ånga de 

behöver samt leverera värme till fjärrvärmenäten. Lönsamheten för denna 

affärsmöjlighet påverkas kraftigt av investeringskostnaden för 

kraftvärmeanläggningen. Kostnaden för kraftvärmeanläggningar har stigit mycket de 

senaste åren. Om kostnaden för kraftvärmeanläggningar skulle sjunka skulle 

investeringen i Ludvika och Grängesberg vara mer lönsam.  

Vattenfall rekommenderas ta kontakt med Grycksbo Paper samt Arctic Paper i 

Åsensbruk och Munkedal för att diskutera de affärsmöjligheter som presenteras i 

denna rapport. Dessutom rekommenderas Vattenfall att föra samtal med Spendrups i 

Grängesberg angående samarbete och bevaka kostnaden för kraftvärmeanläggningar. 





Abstract 

The purpose of the thesis is to identify locations in Sweden with investment 

opportunities considering Industrial Symbiosis. Electricity generation has to be 

enabled by the investment since the thesis is written on behalf of Vattenfall Generation 

within the Nordic Business Group. The concept of Industrial Symbiosis is used to 

denote collaborations regarding exchange of energy. 

The lines of business using most energy are found to be most interesting to cooperate 

with. Companies within these lines of business are scanned in order to mark their 

location on a map of Sweden. The locations of certain companies in other lines of 

businesses are also marked on the map if the company in question uses a lot of energy. 

The aim of marking locations on the map is to find firms with geographic proximity 

offering the possibility to collaborate in the form of Industrial Symbiosis. The designs 

of the symbiosis and the Net Present Values of the investment opportunities found by 

means of this scanning are presented in this thesis. 

The most interesting investment opportunities are analysed more thoroughly and two 

business cases are built. The analysis includes building a model of the energy system 

and optimizing the collaboration regarding heat between firms in the model using the 

program Modest.  

One of the business cases concerns Grycksbo Paper in Grycksbo. The identified 

opportunity is investing 541 MSEK in a CHP-plant to provide Grycksbo Paper with 

the steam needed in their paper production. The NPV of the investment is 613 MSEK 

based on 10 years with an interest rate of 6 %. Similar investment opportunities are 

identified concerning Arctic Paper in Åsensbruk and Munkedal.  

The other business case concerns Spendrups brewery and the district heating networks 

in Ludvika and Grängesberg. The opportunity is investing 247 MSEK in a CHP-plant 

in order to deliver heat to Spendrups and to the district heating networks. An 

investment in a connection between Ludvika and Grängesbergs district heating 

networks is also included in the 247 MSEK mentioned above. The NPV of the 

investment is – 12 MSEK based on 10 years with an interest rate of 6 %. This NPV is 

strongly dependent on the investment cost of the CHP-plant. Investment costs in CHP-

plants have risen drastically the last couple of years. This investment would be more 

profitable if the cost of CHP-plants were to fall.  

Vattenfall is recommended to start discussing a collaboration regarding a CHP-plant 

with Grycksbo Paper and Arctic Paper. Vattenfall is also recommended to start 

discussing a collaboration regarding a CHP-plant with Spendrups and to observe the 

costs of CHP-plants in order to notice a possible decline in prices making the 

collaboration with Spendrups more profitable. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till arbetet och syftet presenteras. Även 
avgränsningar och rapportens disposition presenteras. Sist i kapitlet förklaras den 

övergripande metoden. 

1.1 Bakgrund 

Vattenfall är ett av de största energibolagen på den nordiska marknaden och 

producerar idag 20 % av all el som används i Norden (Vattenfall, 2007a). Förutom el 

är Vattenfall en stor aktör vad gäller fjärrvärme. I dagens samhälle, där priset på olja 

och annan primärenergi stigit kraftigt och miljömedvetenheten ökat, arbetar både 

energibolag och övrig industri för en mer effektiv energianvändning. Att priserna på 

primärenergi ökat leder också till att nya samarbeten mellan företag blir lönsamma. 

Vattenfall som är en mycket stor aktör på energimarknaden vill undersöka möjligheten 

att samarbeta med industrier för att på det sättet bidra till effektivare energianvändning 

och samtidigt förnya sin verksamhet. Den typ av samarbeten som är av intresse för 

detta arbete är samarbeten som bygger på att företagen utnyttjar varandras biprodukter. 

Att företagen utnyttjar varandras biprodukter innebär att de produkter som det ena 

företaget ser som biprodukt går in som primärprodukt i det andra företaget. Denna typ 

av samarbeten kallas industrikombinat. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att identifiera geografiska platser i Sverige där det finns 

affärsmöjligheter för Vattenfall med industrikombinat som grundtanke samt definiera 

industrikombinatets uppbyggnad. 

1.3 Avgränsningar 

Endast den svenska marknaden undersöks i detta arbete.  

Inga försök görs att effektivisera enskilda industriers energianvändning utan dessa ses 

som svarta lådor med givna in- och utdata.  

Endast affärsmöjligheter baserade på teknik som är kommersiellt tillgänglig i 

dagsläget beaktas.  

Då arbetet skrivs för Vattenfall Elproduktion Norden ska elproduktion ingå i de 

affärsmöjligheter som föreslås. 

1.4 Rapportens disposition 

I kapitel 2 presenteras begreppet industrikombinat ur olika perspektiv. Sist i kapitlet 

presenteras den analysmodell som används för att identifiera affärsmöjligheter i detta 

arbete. 
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I kapitel 3 beskrivs arbetets metod tillsammans med vilka följder den valda metoden 

har på resultatet. 

I kapitel 4 beskrivs de orter där affärsmöjligheter identifieras, dessa orter benämns 

caseorter. För varje ort beskrivs de förutsättningar som gör orten intressant. För varje 

ort presenteras också de affärsmöjligheter som identifieras tillsammans med hur 

ekonomin ser ut för affären. Sist i kapitlet anges vilka orter som väljs ut för närmare 

undersökning och varför dessa orter väljs diskuteras. 

I kapitel 5 undersöks de utvalda orterna närmare. 

I kapitel 6 redovisas slutsatserna. 

I kapitel 7 redovisas rekommendationer till Vattenfall angående hur de bör gå vidare 

med de affärsmöjligheter som identifieras i rapporten. 

I kapitel 2 – 7 ges en övergripande bild av de ämnen som behandlas medan mer 

fördjupad information återfinns i bilagorna. Bilagorna behöver därför endast läsas då 

mer detaljerad information efterfrågas.  

1.5 Övergripande metod 

En studie genomförs för att förstå begreppet industrikombinat och hur Vattenfall på ett 

ekonomiskt lönsamt sätt kan vara en del av ett sådant. Ett antal branscher identifieras 

som intressanta för Vattenfall att samarbeta med i form av industrikombinat.  

Arbetet med att identifiera geografiska platser genomförs på två sätt: Dels undersöks 

de städer där Vattenfall äger fjärrvärmenät för att hitta företag ur de intressanta 

branscherna och därmed affärsmöjligheter. Anledningen till att dessa städer undersöks 

är att det anses lättast att få till ett industrikombinat på orter där Vattenfall redan äger 

fjärrvärmenätet.  Dessutom kartläggs energibehov och geografisk placering för de 

största företagen i de identifierade branscherna över hela Sverige. Nuvärdet (summan 

av inbetalningar och utbetalningar diskonterade till dagens värde) för investeringarna 

beräknas och genomförbarheten för ett industrikombinat bedöms på orter där 

möjligheter till lönsamma investeringar anses finnas. 

Utifrån nuvärden och genomförbarhet väljs två orter ut för noggrannare undersökning. 

I denna undersökning optimeras de berörda industriernas värmesamarbeten. 

Optimeringen görs genom att en modell av energisystemet för de berörda industrierna 

byggs. Modellen optimeras sedan i ett program som heter Modest. Undersökningarna 

görs för att få noggrannare data om vinster till följd av ett eventuellt samarbete. 

Investeringar som tillvaratar dessa vinster föreslås tillsammans med en beskrivning av 

hinder och risker som är förknippade med investeringarna. Slutligen lämnas förslag på 

hur Vattenfall ska fortsätta arbetet för att kunna realisera projekten. 
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2 Industrikombinat 

För att kunna identifiera affärsmöjligheter med industrikombinat som grundtanke 
krävs god förståelse för vad begreppet industrikombinat innebär och hur det kan leda 

till affärsmöjligheter. I detta kapitel presenteras därför en definition av begreppet följt 

av en förklaring av hur elproduktion kan ingå som en del av ett industrikombinat. För 
att underlätta förståelsen beskrivs sedan ett hypotetiskt industrikombinat med 

ingående aktörer och möjliga vinster. Därefter presenteras befintliga samarbeten. 

Efter det redogörs för faktorer som är viktigt för uppkomsten av industrikombinat 
enligt litteratur inom området följt av Vattenfalls syn på faktorer som påverkar detta 

arbete. Sist i kapitlet beskrivs den analysmodell som används vid identifiering av 
affärsmöjligheter. 

2.1 Begreppet industrikombinat 

En första uppfattning av vad begreppet industrikombinat innebär fås genom att göra en 

sökning i Nationalencyklopedien (2007a) på ordet kombinat. Sökningen ger följande 

svar: 

kombina´t: 
en företagsform av koncerntyp som innebär en kombination 
(och koncentration) av flera olika produktionsenheter för 
att bättre utnyttja samma råvara, kraftkälla e.d.  

I detta arbete används begreppet industrikombinat för att beskriva den senare delen av 

definitionen: ”en kombination av produktionsenheter för att bättre utnyttja samma 

råvara, kraftkälla e.d.”. Med ordet bättre menas i detta arbete ett utnyttjande som leder 

till ekonomiska fördelar för det studerade systemet i sin helhet. För att någonting ska 

kunna vara bättre behövs någonting annat att jämföra med, ett referensfall. I detta 

arbete används referensfallet att produktionsenheterna fortsätter sin verksamhet på 

samma sätt som i dagsläget, det vill säga att varje produktionsenhet producerar och 

använder den energiform som behövs för verksamheten på samma sätt som i 

dagsläget. Anledningen till att definitionen av referensfallet utgår från energi är att 

Vattenfalls verksamhet enligt avsnitt 1.1 kretsar kring energi av olika slag.  

Att Vattenfalls verksamhet kretsar kring energi innebär också att fokus för arbetet är 

kombinat som innebär bättre utnyttjande av energi. Ytterligare förståelse för denna typ 

av kombinat kan fås med hjälp av Nationalencyklopediens definition av 

energikombinat (2007b) även om begreppet energikombinat inte används mer i detta 

arbete:  

energikombinat: 
anläggning för samtidig utvinning av el och någon 
industriprodukt eller av el och värme, t.ex. ett 
kraftvärmeverk eller en anläggning för tillverkning av 
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kemisk pappersmassa som också producerar el med hjälp av 
energiinnehållet i kokluten. 

Definitionen ger exempel på produktionsenheter som kan ingå i ett energikombinat. 

Definitionen ger däremot ingen förklaring till varför ett energikombinat skulle leda till 

bättre energianvändning. Förklaringen till varför energikombinat kan leda till bättre 

energianvändning är att olika energibärare kan sägas ha olika kvalitet och 

användbarhet. Genom att de olika produktionsenheterna behöver energibärare med 

olika kvalitet kan dessa tillsammans använda mindre energi än var och en för sig. 

Exempel på energibärare med olika kvalitet är processånga med olika tryck.  

Processånga är ånga som används i ett företags produktion, ofta för att tillgodose ett 

värmebehov. Processånga med högt tryck och hög temperatur kan sägas ha hög 

kvalitet. När processångan används i en process sänks tryck och temperatur vilket 

innebär att kvaliteten och användbarheten sänks. Processångan kan efter det vara 

användbar i en produktionsenhet medan den i en annan kan vara oanvändbar. Genom 

att kombinera produktionsenheter med behov av olika energikvalitet kan därför samma 

processånga användas av flera produktionsenheter efter varandra vilket ger upphov till 

bättre energianvändning. Detta är också anledningen till att det är effektivt att 

elproduktion ingår som en del av ett kombinat om elproduktionen använder 

processånga med en annan kvalitet än de andra produktionsenheterna. (Jönsson m.fl., 

2007)  

Detta arbete fokuserar på industrikombinat där elproduktion ingår eftersom det skrivs 

på uppdrag av Vattenfall Elproduktion Nordens affärsutvecklingsavdelning, se avsnitt 

1.3. 

2.2 Elproduktion som del av ett industrikombinat 

Att energi kan användas effektivare i industrikombinat beror som föregående avsnitt 

förklarade på vissa tekniska egenskaper. I detta avsnitt förklaras dessa tekniska 

egenskaper för att öka förståelsen för hur affärsmöjligheter kan uppstå med 

industrikombinat som grund. Två affärsmöjligheter presenteras: 

1. Producera el genom att använda ett företag som behöver värme i sin produktion 

som värmesänka.  

2. Producera el genom att använda överskottsvärme från ett företags 

produktionsprocess. 

Enligt termodynamikens lagar åtgår det mindre mekanisk energi för att höja trycket i 

en vätska än i en gas. Detta innebär också att mer mekanisk energi kan erhållas när 

trycket sänks i en gas än när trycket sänks i en vätska. Genom att höja trycket i 

vätskeform och sänka trycket i gasform kan därför ett nettoöverskott av mekanisk 

energi erhållas. Detta nettoöverskott är grunden för termisk elproduktion. För att 

kunna utnyttja denna princip måste vätskan omvandlas till gas efter att trycket har 

höjts och gasen måste omvandlas tillbaka till vätska efter att trycket har sänkts. 
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Omvandlingen mellan vätska och gas sker genom tillförsel och avlägsning av värme. 

(Cengel & Turner, 2001) 

 

Figur 1 Termisk elproduktion 

I vänstra delen av Figur 1 visas de fysiska komponenter som ingår i termisk 

elproduktion. I den högra delen av figuren visas samma process men i denna del visas 

istället hur arbetsmediet påverkas av de olika komponenterna. Pilarna i figuren visar 

hur arbetsmediet rör sig i processen. Siffrorna återfinns vid samma del av processen i 

båda delarna av figuren. De delar som ingår i termisk elproduktion är: 

1. Tryckhöjning av vätskan 

2. Överföring av vätskan till gas genom tillförsel av värme 

3. Elproduktion med hjälp av trycksänkning av gasen 

4. Överföring av gasen till vätska genom avlägsning av värme 

(Cengel & Turner, 2001) 

Ofta används vatten som arbetsmedium i ovanstående process vilket gör att vätskan är 

vatten i flytande form och gasen är vattenånga. För att underlätta förståelsen kallas 

därför faserna endast vatten och ånga i fortsättningen av detta arbete.  

Trycket i vattnet höjs normalt med en pump. Efter det tillsätts värme, i vanliga fall i en 

pannanläggning. Efter att allt vatten har omvandlats till ånga tillförs ofta mer värme 

för att höja temperaturen, detta kallas att överhetta ångan. Temperaturen höjs för att 

vissa processer blir effektivare när ånga med högre temperatur används. Tillförseln av 

värme kan också åstadkommas i ett företags processer genom att kyla avgaserna från 

processen eller någon av de produkter som ingår i processen.  

När trycket sänks via expansion i en turbin produceras el och det är denna möjlighet 

som i detta arbete anses vara av intresse för Vattenfall. Ju högre trycket och 

temperaturen är i ångan före den når turbinen desto större är potentialen att producera 

el. Det är tryckfallet som används för att producera el. Att just tryckfallet används gör 
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att det inte är möjligt att producera el på värmet som måste bortföras för att omvandla 

ånga till vatten. (Cengel & Turner, 2001) Det värmet måste istället tas om hand på 

annat sätt. Antingen kan värmet kylas bort i kyltorn eller säljas till någon aktör som 

behöver värme.  

Det finns många företag som behöver värme i sin produktion. Dessa företag kallas 

Vattenfalls motpart i de affärsmöjligheter som diskuteras. Värmet tillförs ofta 

motpartens produktion med hjälp av upphettad ånga. Genom att tillsätta mer värme till 

ångan och höja trycket mer än vad motparten behöver för sin produktion kan 

Vattenfall producera el på ångan före motparten använder ångan. Detta är en vinn-vinn 

situation eftersom elproducenten, i detta fall Vattenfall, vill utnyttja tryckfallet för att 

producera el men inte behöver värmet som finns kvar i ångan  samtidigt som 

motparten behöver värmet men inte tryckfallet (Trygg, 2006).  

För att poängtera att värmet är en rest som Vattenfall måste bli av med för att 

omvandla ånga till vatten och därmed kunna fortsätta producera el kan ordet 

”restvärme” användas. Beroende på termodynamikens lagar minskar dock mängden el 

som kan produceras ju högre temperaturen är på ångan som levereras efter 

elproduktionen (Cengel & Turner, 2001). Intäkten från ångan som levereras måste 

därför i någon mening ställas mot den minskade elproduktionen. Utgångspunkten för 

detta arbete är att motpartens värmebehov utgör ett billigt alternativ till kyltorn. 

Motpartens värmebehov gör att ångan kan omvandlas till vatten och ångcykel börjas 

om. Att ångcykeln börjas om gör att ny el kan produceras och säljas. Genom att 

använda motpartens värmebehov som kyltorn kan med andra ord el produceras utan att 

investeringar görs i kyltorn.  

Ångan som levereras används av motparten för att tillgodose sitt värmebehov. Man 

kan därför säga att det är värme som säljs. Oavsett hur man ser på värmet som säljs är 

motpartens betalningsvilja för värmet viktig för lönsamheten i Vattenfalls investering 

(Lundqvist, 2007). Motpartens betalningsvilja beror på deras alternativkostnad för 

ångproduktion. Alternativkostnaden beror i sin tur till stor del på vilket bränsle som 

används vilket gör att nuvarande bränsle för ångproduktion spelar roll för hur lönsamt 

ett samarbete kan bli för Vattenfall. (Lundqvist, 2007) Genom att investera i en ny 

pannanläggning som använder ett billigare bränsle än motparten gör i nuläget kan 

Vattenfall därför inte bara tjäna pengar på elproduktion utan även på minskade 

bränslekostnader. 

Vid förbränning av fuktiga bränslen, till exempel biobränslen, ökar 

totalverkningsgraden avsevärt då rökgaskondensering används. Rökgaskondensering 

är oftast inte möjligt för temperaturnivåer som efterfrågas för processånga utan endast 

för värme som levereras som fjärrvärme. (Grönqvist & Sandberg, 2004) Av bland 

annat denna anledning är det fördelaktigt att kunna leverera värme även till ett 

fjärrvärmenät. 
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Ovan diskuteras möjligheten att använda motparten som värmesänka. En annan 

möjlighet är att använda överskottsvärme från motpartens produktionsprocess till att 

producera el. För att detta ska vara möjligt måste dock överskottsvärmet hålla en så 

hög temperatur att ånga med högt tryck kan åstadkommas. Jämfört med andra 

anläggningar som producerar el med hjälp av ånga är fördelen att inget bränsle 

behöver användas för att producera ånga. Att inget bränsle behöver användas minskar 

bränslekostnaderna. I de fall det kostar pengar för företaget att kyla bort 

överskottsvärmet kan även besparingar på dessa kostnader göras då värmet istället tas 

om hand för elproduktion och eventuell leverans av fjärrvärme. (Karlsson, 2006) I 

detta arbete anses vinsten komma från elproduktionen eftersom jämförelsen görs med 

situationen på plats före Vattenfall börjar producera el.  

Sammanfattningsvis ses i detta arbete två principiellt olika affärsmöjligheter med 

industrikombinat som grundtanke: 

1. Producera el genom att använda ett företag som behöver värme i sin 

produktionsprocess som värmesänka. Den totala vinsten för samarbetet kommer 

då från elproduktion och en möjlig sänkning av bränslekostnaden för 

motparten. 

2. Producera el genom att använda överskottsvärme från ett företags 

produktionsprocess. Vinsten kommer då i första hand från elproduktionen. 

I detta arbete anses de ovanstående affärsmöjligheterna bygga på industrikombinat 

som grundtanke eftersom restvärme från en produktionsenhet används som 

primärvärme i en annan produktionsenhet. En diskussion om detta är akademiskt 

korrekt utelämnas. 

2.3 Elproduktion i industrikombinat – ett belysande exempel 

För att öka förståelsen för vilka vinster och kostnadsbesparingar som uppkommer vid 

elproduktion i industrikombinat beskrivs i detta avsnitt ett enkelt exempel. Exemplet 

belyser affärsmöjlighet 1 från föregående avsnitt, att producera el och använda ett 

företags produktionsprocess som värmesänka. Exemplet utgår från att det i en mindre 

svensk stad finns ett kraftvärmeverk som försörjer en ort med fjärrvärme samt 

producerar el. Kraftvärmeverket eldas med biobränsle i form av returträ-flis, i 

fortsättningen benämnt RT-flis. Fjärrvärmenätet på orten har ett energibehov på ca 200 

GWh per år vilket motsvarar en medelstor svensk stad med 25 - 30 tusen invånare. I 

samma stad ligger en industri som har ett behov av 10 bars processånga med en effekt 

på 10 MW. I dagsläget tillgodoser denna industri sitt ångbehov med hjälp av en egen 

oljeeldad panna. En bild över hur stadens samt industrins energibehov tillgodoses ges i 

Figur 2. 
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Situation 1
Utan Kombinat

Olja

Biobränsle

IndustriOljepanna

Fjärrvärme

Elnät
Biopanna

Turbin

 

Figur 2 Situation 1, utan kombinat 

Om det i detta system möjliggörs för industrin att få sitt ångbehov tillgodosett av 

antingen den egna oljepannan eller kraftvärmeverket kommer industrin naturligtvis att 

välja det alternativ som är billigast. Industrin kan få sitt ångbehov tillgodosett av 

kraftvärmeverket genom att en ångledning dem emellan installeras. I Figur 3 visas hur 

en sådan koppling skulle se ut. Viktigt att poängtera i denna figur är att ångan som 

industrin kan få levererad från kraftvärmeverket först går genom en turbin för att 

producera el ner till trycket 10 bar som industrin behöver. 

Situation 2
Med Kombinat

Olja

Biobränsle

IndustriOljepanna

Fjärrvärme

Elnät
Biopanna

Turbin

 

Figur 3 Situation 2, med kombinat 
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För att simulera och optimera båda dessa situationer används programmet Modest. 

Modest är ett program som minimerar kostnaden för ett energisystem. Se avsnitt 3.6 

för en utförligare beskrivning av Modest. Med de indata som används för detta 

exempel har situation 1 en totalkostnad på 393 MSEK på en 10-årsperiod medan 

situation 2 har en totalkostnad på 252 MSEK. Detta medför en besparing på 141 

MSEK över en 10-årsperiod. Denna besparing uppstår genom att industrin tar sin ånga 

från kraftvärmeverket. En del av besparingen grundar sig på att biobränsle är betydligt 

billigare än olja. En annan del grundar sig på att kraftvärmeverket får intäkter för den 

extra el som produceras i turbinen i och med att ångan som ska till industrin först går 

genom den. Besparingen på 141 MSEK görs av kraftvärmeverket och industrin 

gemensamt. Besparingen bör därför delas av de två parterna. De indata som används i 

exemplet redovisas inte då det är förståelsen för hur besparingar och vinster 

uppkommer som är relevant i detta exempel, inte de exakta siffrorna. 

2.4 Befintliga samarbeten 

För att ge läsaren en uppfattning om vilken typ av industrier som kan ingå i 

industrikombinat presenteras nedan ett antal exempel på befintliga industrikombinat. 

Exemplen visar också att samarbetsformen är tillämpbar i praktiken. Exemplen som 

presenteras är inte fokuserade endast på energi utan även bredare samarbeten i form av 

andra industrikombinat presenteras. 

På samma sätt som påpekades i slutet av avsnitt 2.2 kan två principiellt olika 

förhållanden mellan elproduktionen och övriga produktionsenheter urskiljas: antingen 

fungerar de övriga produktionsenheterna som värmesänkor för elproduktionen eller 

återvinns överskottsvärme från produktionsenheterna. 

Nätverket i den danska byn Kalundborg är ett välkänt exempel på ett lönsamt och 

hållbart samarbete där biprodukter i form av energi och material utbyts mellan företag 

(Wolf, 2005). De sex stora aktörerna i detta nätverk är  

• Asnaes, ett koleldat kraftvärmeverk 

• Statoil, ett oljeraffinaderi 

• Novo Nordisk, ett bioteknikföretag 

• Gyproc, ett företag som tillverkar gipsplattor 

• Soilrem, ett jordförbättringsföretag 

• samhället Kalundborg 
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Figur 4 Nätverket av material- och energiflöden i Kalundborg  

Nätverket i Kalundborg är som Figur 4 visar ett komplext nätverk med många olika 

aktörer och flöden. Förutom processånga utbyts svavel, gips, aska och andra 

restprodukter. Nätverket har tagit lång tid att skapa, det har vuxit fram efter hand från 

1961. Samarbeten kring processånga uppstod då mottagarna av ångan stod inför valet 

att investera i ny panna eller inleda ett samarbete. (Jacobsen, 2006) 

I Munksund finns en kraftvärmeanläggning som är helt integrerad med ett pappers- 

och massabruk. Vattenfall äger kraftvärmeverket trots att det levererar nästan all 

värme och el till bruket som ägs av SCA. Bruket levererar i sin tur en stor del av 

bränslet till kraftvärmeverket i form av olika restprodukter. (Värme- och 

kraftsektionen, 2002)  

I Mönsterås samarbetar Mönsterås bruk, som är ett massabruk, med Södra Timbers 

sågverk genom att hetvatten från massabruket används till virkestorken i sågverket. 

Flis från sågverket används i massabruket. Överskottet av bark från massabruket 

används till att producera pellets i massabrukets lokaler. Processånga från massabruket 

används till att torka barken. Överskottet av processånga används också till att 

producera el i mottrycksturbiner och leverera fjärrvärme till fjärrvärmenätet. 

(Andersson m.fl., 2003) 
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På Värö samarbetar massabruket Södra Cell Värö och sågverket Södra Timber Värö. 

Ångöverskottet i massabruket används till att producera el i mottrycksturbiner och till 

att förse sågverket med processånga till virkestorkarna. Fjärrvärme levereras också till 

fjärrvärmenätet. (Andersson m.fl., 2003) 

I Gävle finns ett samarbete mellan massa- och pappersbruket Korsnäs, Karskär energi 

och Gävle Energi. Korsnäs levererar överskottsvärme till Gävle Energi som 

fjärrvärme. Dessutom producerar Korsnäs el tillsammans med Karskär på 

fabriksområdet. (Klugman m.fl., 2006 ) 

På Vargön återvinns energi ur rökgaserna från Vargön Alloys smältproduktion av järn. 

Det blir processånga till Holmens pappersbruk och fjärrvärme till Vänersborg. 

(Vargön Alloys, 2007) 

I Slite återvinns värme ur rökgaserna från ett cementverk. El och fjärrvärme 

produceras på det återvunna värmet. (Gotlands kommun, 2007) 

2.5 Faktorer som påverkar uppkomsten av industrikombinat 

Industrikombinaten som undersöks i detta arbete innebär samarbete mellan olika 

företag. Ofta innefattas också värmeleveranser till fjärrvärmenät i de industrikombinat 

som undersöks. Det finns mycket skrivet om vad som gör att denna typ av projekt blir 

av. För att öka möjligheterna att föreslå ett lyckat projekt studeras denna litteratur. I 

detta avsnitt sammanställs den relevanta litteraturen med syftet för detta arbete som 

utgångspunkt.  

2.5.1 Kraftvärmeanläggningar bra utgångspunkt för industrikombinat 

Energibolag är en naturlig samlingspunkt för värmesamarbeten (Wolf, 2005). Detta 

gör värmesamarbeten i form av kraftvärme i samarbete med industrier till en 

affärsmöjlighet för Vattenfall. Värmesamarbeten inleds ofta för att de ingående 

parterna ska kunna fokusera på sin kärnkompetens (Möllersten & Sandberg, 2004). 

Ska Vattenfall kunna utnyttja möjligheten till kraftvärme i samarbete med industrin 

bör Vattenfall därför se kraftvärme som en kärnkompetens.  

Det finns stöd i litteraturen för att det kan finnas outnyttjade möjligheter för 

kraftvärmeanläggningar i samarbete med industrier. Grönqvist och Sandberg (2004) 

anser till exempel inte att ett kort fysiskt avstånd är tvunget för ekonomiskt lönsamma 

värmeleveranser. Många företag har dessutom bristande kunskap om andra företag på 

orten och hur deras verksamheter kan samarbeta (Wolf, 2005). Möjligheten till långa 

värmetransporter och bristande kunskap om samarbeten kan tolkas som att många 

möjliga värmeleveranssamarbeten inte är upptäckta.  

Kraftvärmen är inte fullt utbyggd i Sverige på grund av organisationsuppbyggnaden 

hos energibolag (Bohlin, 2004). Att kraftvärmen inte är fullt utbyggd ökar chanserna 

för att det finns investeringar i lönsamma kraftvärmeanläggningar som fortfarande inte 
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är upptäckta. Att det finns lönsamma investeringar som inte är upptäckta betyder att de 

kan upptäckas under arbetet med detta examensarbete.  

Statliga investeringsbidrag kan minska investeringskostnaden och öka lönsamheten 

(Jönsson m.fl., 2007) samtidigt som restprodukter som används som bränsle kan driva 

fram dessa samarbeten (Wolf, 2005). Att vissa kommuner vill vara oberoende och av 

olika anledningar vill sköta sina egna anläggningar kan däremot medföra hinder för 

samarbeten i form av kraftvärmeanläggningar (Grönqvist & Sandberg, 2004; Jönsson 

m.fl., 2007). 

2.5.2 Kraftvärmeanläggningar samverkar med befintliga anläggningar  

Kraftvärmeanläggningar tjänar pengar på värmeleveranser till fjärrvärmenät. Andra 

befintliga anläggningar kan minska möjligheten att leverera värme till fjärrvärmenätet 

om de har långa avtal om värmeleveranser eller lägre produktionskostnad för värmet 

(Jönsson m.fl., 2007). Är fjärrvärmenätet tillräckligt stort finns det plats även för nya 

värmeleveranser (Marbe, 2005). Kanske kan befintliga pannanläggningar till och med 

vara positiva eftersom de utgör den back-up som anses vara nödvändig av Fors (2004). 

Befintliga pannanläggningar minskar då risken för driftstörningar vilket annars kan 

vara ett hinder för samarbeten (Jönsson m.fl., 2007). Bara genom att planera nya 

samarbeten som innebär värmeleveranser till fjärrvärmenätet kan dessutom pressade 

priser på nuvarande överskottsvärmeleveranser åstadkommas (Grönqvist & Sandberg, 

2004). Pressade priser på nuvarande överskottsvärmeleveranser är positivt för ägaren 

av fjärrvärmenätet. 

2.5.3 God timing av stor vikt 

Ska investeringar genomföras och inte bara vara ett argument för pressade priser är 

timing viktigt (Wolf, 2005). Grönqvist och Sandberg (2004) uttrycker detta genom att 

påpeka att om en investering ska genomföras även utan ett samarbete blir 

investeringsutrymmet större. Att investeringsutrymmet blir större beror på att pengarna 

som skulle använts till investeringen utan samarbete kan användas till samarbetet 

istället. Det blir då mindre extra pengar som behöver skjutas till för att få till stånd 

samarbetet. Till viss del är timingen även viktig för möjligheten att pressa priser på 

nuvarande avtal eftersom dessa avtal måste vara uppe för omförhandling. 

2.5.4 Rätt personer viktiga för lyckade projekt 

Finns de tekniska och ekonomiska möjligheterna för samarbete och timingen är den 

rätta är det viktigaste att rätt personer blir involverade i projektet. Personer med viljan 

att samarbeta lyfts fram som den viktigaste faktorn för lyckade samarbeten av flera 

författare (Grönqvist & Sandberg, 2004; Jönsson m.fl., 2007; Wolf, 2005). Om dessa 

personer dessutom har erfarenhet och goda kontakter ökar chanserna ytterligare för 

lyckade projekt (Fors, 2004; Grönqvist & Sandberg, 2004). 
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2.5.5 Avtal medför stora svårigheter 

Det som ofta förhindrar samarbeten om rätt personer inte involveras är avtalet. Att 

fördela vinst, investering och risk på ett sätt som gör alla parter nöjda har visat sig 

svårt, särskilt då parterna har olika syn på vilken tid avtalet bör gälla. Nedan 

presenteras de aspekter på avtal som anses viktigast för att få till lyckade avtal: 

• Den gemensamma vinsten bör vara i fokus (Fors, 2004; Grönqvist & Sandberg, 

2004; Jönsson m.fl., 2007; Wolf, 2005) liksom den totala vinsten inklusive 

goodwill (Fors, 2004; Jönsson m.fl., 2007).  

• Kommunikationen bör vara öppen och parterna bör lita på varandra (Fors, 

2004; Grönqvist & Sandberg, 2004; Jönsson m.fl., 2007 &).  

• Gemensamma och tydliga mål är viktigt (Jönsson m.fl., 2007).  

• Krav på korta pay-back tider hos icke energiföretag kan vara ett problem (Wolf, 

2005) men om investeringen ses som en del av företagets strategi minskar detta 

problem (Jönsson m.fl., 2007; Wolf, 2005).  

• Risken att motparten upphör med sin verksamhet och inte längre fullföljer sin 

del av avtalet utgör ett hinder. Om motparten gör investeringar i samband med 

ingåendet av samarbetet minskar denna risk. Risken anses minska även om 

investeringen inte direkt berör samarbetet. Anledningen till det är att företagets 

ägare då visar att de tror på företagets framtid. (Grönqvist & Sandberg, 2004) 

• Avtalen bör vara långa (Fors, 2004), helst minst lika långa som pay-back tiden 

(Grönqvist & Sandberg, 2004).  

• För att skriva bra avtal kan externa experter anlitas (Fors, 2004). 

2.6 Vattenfalls syn på industrikombinat 

De affärsmöjligheter som identifieras ska vara intressant ur Vattenfalls synvinkel. I 

detta avsnitt presenteras därför Vattenfalls syn på affärsmöjligheter med 

industrikombinat som grundtanke.  

Vattenfall Värmes strategiska inriktning är storskalig fjärrvärme, helst på orter med 

årliga värmeleveranser över 100 GWh. Vid affärer då en enskild industrikund köper en 

större del av det producerade värmet anses en betydande kundrisk finnas. Kundrisken 

betyder risken att kunden lägger ned sin verksamhet. För att minska kundrisken 

eftersträvas fler kunder att leverera värme till, antingen i form av ett flertal stora 

företagskunder eller också ett fjärrvärmenät. Ett fjärrvärmenät anses utgöra den minsta 

kundrisken. (Andersson, S., 2007) 

Att skriva avtal med enskilt stora värmekunder är svårt. Kundrisken gör att långa avtal 

måste skrivas för att säkra lönsamheten i investeringen. De företag som avtalen ska 

slutas med kan ofta inte planera sin verksamhet tillräckligt många år fram i tiden för 

att vilja skriva avtal som gäller 5 – 10 år. En möjlig lösning är att koncernen som 

företaget ingår i förbinder sig att betala en viss summa per år även om verksamheten 
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på den aktuella orten minskas, detta kallas koncerngarantier. Det är också svårt att 

skriva avtal som hanterar förändrade förutsättningar på lång sikt. (Lundqvist, 2007) 

Det finns också redovisningstekniska problem med investeringar som endast levererar 

värme till en kund. Om det inte finns andra företag i närheten som skulle kunna köpa 

värmet måste pannanläggningen redovisningsmässigt belasta kundföretagets 

balansräkning. När kundföretagets balansräkning belastas med pannanläggningen 

sjunker deras kapitalomsättningshastighet vilket inte är önskvärt. (Lundqvist, 2007) 

För att framgångsrikt äga en pannanläggning krävs en organisation som klarar av drift 

och underhåll av anläggningen under hela dess livstid. Detta ställer stora krav på 

organisationen. (Murray, 2007) 

Eftersom arbetet skrivs för Vattenfall Elproduktion ska de affärsmöjligheter som 

beaktas innefatta elproduktion. (Klappenbach, 2007) 

2.7 Modell för identifiering av orter 

Tidigare i detta kapitel presenteras förutsättningar för industrikombinat. För att kunna 

identifiera affärsmöjligheter med industrikombinat som grundtanke sammanställs 

dessa förutsättningar i en analysmodell. En grafisk representation av analysmodellen 

visas i Figur 5 och en förklarande text följer. 
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Figur 5 Modell för identifiering av orter med affärsmöjligheter 

I denna modell kallas beslutspunkterna där det beslutas om orterna/industrierna går 

vidare till nästa fördjupningsnivå för Tollgate. Anledningen till att de kallas Tollgate 

är att det är ett vedertaget begrepp inom projektledning. För att nå sista steget i 

modellen har orterna/industrierna varit tvungna att passera två Tollgates. Vid dessa 

Tollgates har en utvärdering gjorts angående dess förutsättningar att mynna fram i ett 

för Vattenfall lönsamt affärsförslag.  

I arbetet med att identifiera möjliga industrikombinat undersöks först och främst orter 

där Vattenfall redan har fjärrvärmenät. På dessa orter hoppas spärren vid Tollgate 1 

över och en närmare kartläggning av industrierna på orten görs direkt. Anledning till 

detta är att fjärrvärmenät är en bra grund att ha vid uppbyggnaden av industrikombinat, 

se avsnitt 2.6.  
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För övriga möjligheter har analysmodellen sin utgångspunkt i en industri som anses 

kunna ingå i ett industrikombinat. Denna industri identifieras med hjälp av en 

kartläggning som görs av energiintensiv industri i Sverige. I kartläggningen fastställs 

industrins värmebehov till typ av storlek. Kartläggningen beskrivs närmare i avsnitt 

3.1. Första stadiet i analysmodellen är en lättare granskning av andra industrier i 

närområdet. För att fortsätta förbi Tollgate 1 i urvalsprocessen var orterna/industrierna 

på detta stadium tvungna att uppfylla de direktiv som Vattenfall har för att ett 

industrikombinat ska vara intressant, dessa kriterier beskrivs i avsnitt 2.6. 

Efter Tollgate 1 genomförs en noggrannare geografisk kartläggning av de intressanta 

industrierna för att ta reda på om det är fysiskt möjligt att skicka ånga alternativt 

processvatten mellan industrierna. En granskning av hur industrierna idag producerar 

sitt värme genomförs också. Finns det ett fjärrvärmenät på orten kontrolleras 

möjligheten att skicka ut spillvärme på nätet. Denna möjlighet uppskattas genom att 

titta på fjärrvärmenätets produktionsmix, det vill säga att undersöka hur värmet till 

fjärrvärmenätet produceras idag.  

Sista delen av undersökningen i det här stadiet är att granska timingen mellan de 

ingående industrierna samt fjärrvärmeleverantören på orten. Med timing menas i detta 

fall två olika aspekter. En aspekt av det hela är att de industrier Vattenfall tänkt 

samarbeta med har en annan tidshorisont när det kommer till investeringar, där 

Vattenfall måste se långsikt för att kunna räkna hem en investering medan industrin 

inte gärna förbinder sig i långa avtal. Den andra aspekten vad gäller timing är om 

industrierna nyligen har genomfört investeringar som gör dem mindre intresserade av 

ett samarbete. Utöver dessa timingaspekter granskas även andra hinder och risker med 

affärsmöjligheten på orten. En sammanvägning av de kriterier som nämns i rutan vid 

Tollgate 2 i Figur 5 görs. Dessutom beräknas nuvärdet av investeringar på de orter 

som verkar intressanta. De orter som verkar mest lovande med hänsyn till nuvärde och 

sammanvägningen går vidare genom Tollgate 2. 

För de orter som passerar Tollgate 2 genomförs en fördjupad analys av de industrier 

och eventuella fjärrvärmenät som finns på orten. Mer noggranna beräkningar 

genomförs också. I analyserna optimeras de berörda industriernas värmesamarbeten. 

Optimeringen görs genom att en modell av energisystemet för de berörda industrierna 

byggs upp och optimeras i ett program som heter Modest. I Modest byggs ett 

referensfall upp som ska vara så likt nuläget som möjligt och ett framtida möjliga fall. 

Dessa fall jämförs sedan i fråga om systemkostnad, produktionsmix, investeringar och 

CO2-utsläpp.  Känslighetsanalyser görs sedan med hjälp av Modest. Känslighets-

analyserna visar hur affärsmöjlighetens nuvärde varierar med avseende på att indata 

såsom bränslepriser, elpris och investeringen varieras. 

Slutligen fastställs rekommendationer till Vattenfall, där de bästa affärsmöjligheterna 

för industrikombinat framförs.  
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3 Metod 

Metodkapitlet beskriver hur arbetet utförs för att läsaren ska veta vad som ligger 
bakom resultaten. Först i detta kapitel presenteras hur arbetet genomförs. Därefter 

beskrivs det analyserade systemet och en förklaring ges av vad som ingår i de 

nuvärden som presenteras. Efter det presenteras ekonomiska antaganden varefter en 
beskrivning av det optimeringsprogram som används ges. Slutligen diskuteras vilka 

effekter som fås på resultatet till följd av den valda metoden.  

3.1 Genomförande 

För att få hög kvalitet på undersökningen är det viktigt med validitet och reliabilitet. 

Validitet innebär att rätt saker görs och undersöks medan hög reliabilitet innebär att 

samma svar skulle erhållas om undersökningen gjordes om en gång till. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001) I detta avsnitt redogörs för hur god kvalitet säkerställs i detta arbete. 

Med utgångspunkt i att Vattenfall vill undersöka vilka affärer som möjliggörs genom 

att samarbeta med andra företag i former som liknar industrikombinat utarbetas ett 

syfte. Syftet som arbetas fram ska leda till att specifika platser pekas ut. Dessutom ska 

de föreslagna investeringarna presenteras tillsammans med uppskattat nuvärde för 

varje investering. Syftet arbetas fram tillsammans med Vattenfall för att ge Vattenfall 

största möjliga nytta med arbetet, det vill säga för att säkra validiteten.  

Utifrån syftet studeras litteratur om industrikombinat för att förstå begreppet och vilka 

affärsmöjligheter som finns för Vattenfall. Detta resulterar i kunskap inom de områden 

som presenteras i avsnitten 2.1 och 2.2. Befintliga samarbeten i form av 

industrikombinat undersöks för att säkerställa att denna typ av samarbete fungerar i 

praktiken, vilket resulterar i avsnitt 2.4. För att säkerställa validiteten i ovanstående 

arbete förs diskussioner med personer som är kunniga inom området, till exempel 

professorer och doktorander, vilket leder till direkt upplevd validitet (Lekvall & 

Wahlbin, 2001). Reliabiliteten säkerställs genom att så långt det är möjligt ha minst 

två källor till all fakta. 

För att öka chanserna att de affärsmöjligheter som identifieras i arbetet realiseras 

studeras vilka faktorer som påverkar bildandet av industrikombinat enligt litteraturen, 

vilket redovisas i avsnitt 2.5. Även personer inom Vattenfall som arbetat med liknande 

frågor intervjuas för att ge en så allsidig bild som möjligt och öka reliabiliteten. 

Resultatet av dessa intervjuer redovisas i avsnitt 2.6.  

Det finns två principiellt olika sätt att studera möjligheter till industrikombinat; 

flödesbaserat eller industribaserat. I det flödesbaserade angreppssättet analyseras vilka 

flöden som passar bäst ihop, vilket leder till ideala industrikombinat med stora visioner 

men där förverkligandet är svårt. I ett företagsbaserat angreppssätt analyseras istället 

vilka möjligheter som finns givet ett visst företag. Idealet är en blandning av dessa två 

på så sätt att företag föreslås utifrån vilka flöden de har. (Chertow, 2000) I detta arbete 
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fastställs därför vilka industribranscher som är av störst intresse, varefter geografiska 

platser med företag ur dessa branscher undersöks. Vilka industribranscher som är av 

störst intresse bedöms med utgångspunkt från vilka branscher som idag är vanliga i 

industrikombinat samt genom att läsa litteratur inom ämnet. Insatta personer i form av 

anställda på universitet, personer på Vattenfall Värme och Vattenfall Power 

Consultant tillfrågas också om vilka branscher de anser vara intressanta för 

industrikombinat med elproduktion.  

De identifierade industribranscherna undersöks för att bedöma möjligheterna till 

elproduktion genom att fastställa storleksordningen på årlig energianvändning för ett 

typiskt företag inom branschen och vid vilket eller vilka tryck ett sådant företag 

använder ånga. Dessutom undersöks vilka samband som finns mellan årlig produktion 

och energianvändning. Detta resulterar i vilka branscher som ingår i kartläggningen av 

energianvändare i Sverige och vilka samband som används för att beräkna nuvärden 

för investeringar. 

En annan avvägning är om planerade eller befintliga anläggningar ska vara grunden 

för planerade samarbeten. Ett sätt att maximera möjligheterna för samarbeten är att 

blanda planerade och befintliga anläggningar (Chertow, 2000). I detta arbete ses 

affärsmöjligheter med utgångspunkt från befintliga anläggningar och på orter där dessa 

anses intressanta undersöks även planerade anläggningar och projekt. Vilka kriterier 

som används för att bedöma vilka anläggningar och orter som är intressanta redovisas i 

avsnitt 2.7. 

Undersökningen för att identifiera geografiska områden anses i detta arbete kunna utgå 

antingen från områden med de enklaste affärerna eller från områden med störst 

vinstpotential. Tillsammans med personal från Vattenfall Power Consultant görs 

prioriteringen att undersöka de enkla affärerna före affärer med störst potential. 

De enklaste affärerna antas finnas i områden där Vattenfall redan äger fjärrvärmenät. 

Anledningen är att det anses viktigt att kunna leverera restvärme till ett fjärrvärmenät 

för att affären ska bli lönsam. Det anses enkelt att leverera restvärme till 

fjärrvärmenätet då Vattenfall äger nätet. Dessutom är Vattenfall endast intresserade av 

affärer som innebär årliga värmeleveranser större än 100 GWh vilket enklast uppnås 

på orter där Vattenfall redan är aktivt.  

För att identifiera områden med störst vinstpotential görs en kartläggning av svenska 

industriers värmeanvändning med top-down ansats. Top-down ansatsen innebär i detta 

arbete att industrier som ingår i de branscher med störst energianvändning kartläggs 

först och därefter kartläggs industrier i branscher med fallande energianvändning. Hur 

dessa branscher identifieras förklaras tidigare i detta avsnitt. För att utföra 

kartläggningen effektivt används branschsammanställningar med info om många 

företag på samma lista. Vilka branscher som kartläggs samt vilka informationskällor 

som används presenteras i Bilaga 1. De företag som identifieras markeras på en 
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Sverigekarta med hjälp av knappnålar. Se Bilaga 2 för identifierade företag och Bilaga 

3 för en bild på Sverigekartan med markerade industrier. 

Personlig kontakt tas med företag på orter som anses intressanta enligt de kriterier som 

anges i avsnitt 2.7. Vid samtliga telefonintervjuer med representanter från de kartlagda 

företagen ställdes likartade frågor, se Bilaga 4 för intervjuguide. 

Då detta arbete har karaktären av en förstudie görs inga försök att skriva avtal inom 

ramen för arbetet. Enligt avsnitt 2.5.5 är det ofta avtalen som ställer till problem om de 

inblandade personerna inte är positivt inställda till samarbeten. Hade avtal diskuterats 

inom ramen för detta arbete hade därför inställningen kunnat undersökas noggrant. Då 

inga avtal diskuteras görs istället en första kontroll av inställningen hos företagen 

genom att de personer som kontaktas tillfrågas om sin och företagets inställning till 

samarbete kring den typ av frågor som behandlas i detta arbete. En avgränsning görs 

att inte undersöka inställningen mer än med denna fråga. Inställningen hos de företag 

som inte klarar Tollgate 2 spelar ingen roll eftersom de sorteras bort av andra 

anledningar och deras inställning anges därför inte i detta arbete. För företag som 

klarar Tollgate 2 anges inställningen i kapitel 5.  

Med de företag som passerar Tollgate 2 tas förnyad kontakt. Vid den förnyade 

kontakten efterfrågas mer detaljerad information med avseende på effekt- och 

energibehov, planerade förändringar av produktionen inför framtiden, driftsdata för 

befintliga pannanläggningar med mera. Med hjälp av den nya informationen byggs en 

modell av hela systemets energiförsörjning i Modest. Genom att jämföra resultat från 

modellen med data från respektive företag anpassas modellen till att stämma överens 

med verkligheten. På de orter företagen förutser ett ökat värmebehov förändras även 

modellen för att kunna modellera de nya förutsättningarna. Varje storlek på 

värmebehovet benämns som ett scenario. För varje scenario görs två körningar av 

modellen. En körning representerar systemkostnaden för att fortsätta verksamheten 

oförändrad under analysperioden, den andra körningen representerar systemkostnaden 

när föreslagna investeringar är möjliga att genomföra. Systemkostnaderna 

representerar nuvärdet av alla in- och utbetalningar som görs i det studerade systemet. 

Se avsnitt 3.3 för en utförligare beskrivning av systemkostnaderna. Skillnaden i 

systemkostnaden representerar nuvärdet av föreslagna investeringar.  

För att verifiera modellen granskas den av erfaren personal på Linköpings Universitet. 

Lösningarna som föreslås av modellen granskas dessutom för att säkerställa att de är 

praktiskt genomförbara. En omfattande bearbetning genomförs av de resultat som 

erhålls från Modest för att kunna presentera resultaten på ett överskådligt sätt. För att 

undersöka hur de förslagna investeringarna påverkas av förändrade förutsättningar 

genomförs känslighetsanalyser. 

Slutligen föreslås hur Vattenfall bör fortsätta arbetet med de föreslagna 

investeringarna. 
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3.2 Systembeskrivning 

I systemet som beaktas i detta arbete ingår bränslen, pannor, turbiner, 

industriprocesser, och fjärrvärmenät. 

De industriprocesser som ingår i systemet ses som svarta lådor med givna effektbehov 

och driftstider där endast lådans gränssnitt mot de projekt som föreslås i arbetet 

beaktas. För företag som fungerar som värmesänkor innebär det till exempel att endast 

data för värmebehovet beskrivs medan vad detta värme används till inte utreds. I de 

fall företagen anger att värmebehoven kan förändras till att vara mer lämpade för 

kraftvärmeproduktion beaktas detta genom att även de alternativa värmebehoven 

anges tillsammans med vilka effekter förändringen skulle få för de projekt som 

föreslås i detta arbete.  

Pannorna och turbiner ses också som svarta lådor där omvandling från en energiform 

till en annan beskrivs med vissa parametrar. Hur omvandlingen sker modelleras inte 

närmare och inga försök görs att optimera dessa omvandlingar.  

Även fjärrvärmenät ses som svarta lådor med givna effekt- och energibehov. 

Billigt bränsle i form av RT-flis anses tillgängligt som bränsle i de system som 

analyseras. 

I gränsskiktet mellan det studerade systemet och marknaden fås priser för el, bränslen 

och kostnader för investeringar.  

3.3 Systemkostnad och nuvärdet av en investering 

Ett centralt begrepp i detta arbete är de nuvärden som beräknas för de föreslagna 

investeringarna. Eftersom nuvärdena för investeringarna är centrala är det viktigt att 

vara medveten om vad som ingår i beräkningen av dem. I nedanstående avsnitt 

förklaras därför vad som ingår i beräkningen av nuvärden av investeringarna. 

Nuvärdet av en investering beräknas i detta arbete som skillnaden mellan 

systemkostnader. Skillnaden fås genom jämförelse av två olika sätt att producera det 

värme som behövs. 

Systemkostnaden är nuvärdet av alla ut- och inbetalningar som görs för att tillgodose 

värmebehovet. Utbetalningar görs för bränslekostnader och investeringskostnader. 

Inbetalningar fås för elproduktion i kraftvärmeverk. Nuvärdet beräknas på 10 år med 

6 % kalkylränta. 

Att systemkostnaden beräknas enligt ovan gör att det är produktionskostnaden för att 

tillgodose ett givet värmebehov som studeras. Ett positivt nuvärde betyder att 

systemkostnaden för att tillgodose värmebehovet sänks med hjälp av den investering 

som föreslås. 

Figur 6 visar de in- och utbetalningar som ingår i systemkostnaden.  
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Figur 6 Det studerade systemet och de betalningsströmmar som beaktas 

Nuvärdet för en investering bör delas mellan ingående parter. Det bör delas eftersom 

investeringen möjliggör ett samarbete och samarbetet förändrar hela systemet. 

Samarbetet förändrar med andra ord förutsättningarna för både Vattenfall och 

motparten.  

3.4 Miljöeffekter 

I detta arbete är den enda miljöeffekt som beaktas utsläpp av koldioxid. Anledningen 

till det är att den förstärkta växthuseffekten anses vara det största miljöproblemet. 

Miljöeffekterna av elanvändning beräknas med de förhållanden som kan anses gälla i 

ett längre perspektiv då hela den Europeiska elmarknaden är integrerad i enlighet med 

önskemål från EU. Då elproduktion eller elanvändning förändras i storlek i detta 

system är det den dyraste elproduktionen, marginalproduktionen, som upprätthåller 

balansen i systemet. Marginalproduktionen av el utförs i den Europeiska elmarknaden 

av kolkondenskraftverk. Verkningsgraden för kolkondenskraftverk ligger normalt 

mellan 35 och 45 procent. För de sämsta verken som utgör marginalen är den så låg 

som 33 procent. I kraftverk med 33 procents verkningsgrad genererar varje producerad 

MWh el ett ton koldioxid. Om behovet av el från dessa kraftverk ökar med en MWh 

ökar utsläppen av koldioxid med andra ord med ett ton. (Trygg, 2006) Elen belastas 

därför med ett ton koldioxid per MWh vid beräkningar av koldioxidutsläpp i denna 

rapport.  

Ett annat sätt att beräkna koldioxidutsläppen vore att utgå från dagens 

marginalproduktion på Nord Pool. Marginalproduktionen på Nord Pool utgörs av 

kolkondens 70 procent av timmarna under ett år (Korsfeldt, 2005). I dagens läge kan 

därför koldioxidutsläppen anses vara något mindre än ett ton koldioxid per MWh el i 

Sverige. Även en högre verkningsgrad än 33 procent i kraftverken som producerar 

denna marginalel minskar koldioxidutsläppen per MWh el. Utgångspunkten för 

beräkningar av koldioxidutsläpp i denna rapport är dock inte de förhållanden som 

gäller idag. Utgångspunkten för denna rapport är istället mer visionär. Utgångspunkten 
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är som nämns tidigare de förhållanden som kan anses gälla då hela den Europeiska 

elmarknaden är integrerad.  

Tabell 1 sammanställer de koldioxidutsläpp som anses gälla för övriga bränslen. 

Tabell 1 Koldioxidutsläpp vid förbränning av olika bränslen vid 100 % verkningsgrad. 
(Zinko, 2006; Jönsson m.fl., 2007) 

Bränsle Koldioxidutsläpp (ton/MWh) 
EO1 0,27 

EO5 0,27 

RT-flis och andra biobränslen 0 

3.5 Ekonomiska förutsättningar 

I detta arbete anses priset för el och andra bränslen bestå av marknadspriset, skatter, 

elcertifikat, utsläppsrätter för koldioxid samt drift- och underhållskostnader. Tabell 2 

sammanställer de priser som används och i Bilaga 5 återfinns bakgrund samt källor till 

priserna.  

Tabell 2 Bränslepriser som används i detta arbete. 

Bränsle Pris (SEK/MWh) 
EO1 industri 460 

EO5 industri 460 

EO5 värmeverk 729 

Träpellets 240 

RT-flis 95 

El 462 

El inklusive elcertifikat 712 

Utbetalningarna för varje års bränslekostnader anses göras vid ett enda tillfälle per år i 

slutet av respektive år, vilket påverkar nuvärdet av bränslekostnaderna något. Värt att 

notera är att de investeringar som föreslås i denna rapport bidrar till minskade 

bränslekostnader. Nuvärdet för dessa minskningar blir något mindre då utbetalningar 

för bränslekostnader anses göras vid ett enda tillfälle i slutet av året. Föreslagna 

investeringar blir därmed något svårare att få lönsamma. Denna påverkan är dock 

mycket liten i förhållande till osäkerheten i framtida bränslepriser. 

De affärsmöjligheter som undersöks i detta arbete innebär på många orter att 

investeringar i nya pannanläggningar måste göras. Tabell 3 presenterar 

anläggningsdata för de generella pannanläggningar som används i detta arbete. 

Kostnaden för dessa pannanläggningar anses innefatta allt som behövs för en 

nyckelfärdig kraftvärmeanläggning, det vill säga turbin, generator, byggnad och så 

vidare. 
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Tabell 3 Anläggningsdata för de pannanläggningar som används i detta arbete (Zinko, 
2007; Andersson, S.A., 2007 ) 

Panna Kostnad 
(MSEK/MW) 

Alfavärde 
mot 

fjärrvärme 

Alfavärde 
mot 5 bar 

Alfavärde mot 10 bar 

Grundalternativ A 14 0,3 0,25 0,2 

Grundalternativ B 12 0,5 0,35 0,3 

Storleken på den pannanläggning som bör byggas uppskattas för de orter i kapitel 4 

där nuvärden för investeringar beräknas. För pannor med mindre värmeeffekt än 40 

MW antas Grundalternativ A gälla på grund av att det är svårt att göra små pannor så 

effektiva som Grundalternativ B. Då det är data om anläggningarnas alfavärde 

(förhållandet mellan producerad el och värme) för drift mot fjärrvärmenät som anges 

av referenserna anpassas alfavärdet för att gälla mot respektive tryck. Anpassningen 

görs genom att anta ångdata för pannanläggningen som ger givet alfavärde för 

elproduktion mot fjärrvärme och sedan beräkna alfavärde med dessa ångdata för 

respektive tryck. 

Kostnaden för pannanläggningar har stigit mycket kraftigt i Sverige de senaste åren, 

bland annat på grund av ökade råmaterialkostnader. Kostnadsökningen beror också till 

viss del på att panntillverkarna har haft mycket att göra och därför kunnat ta bra betalt. 

Eftersom priserna stigit på grund av att leverantörerna haft mycket att göra är det 

möjligt att kostnaderna sjunker om ett antal år om högkonjunkturen för 

panntillverkarna viker. (Romvall, 2007)  

Att uppskatta investeringskostnader för pannanläggningar schablonmässigt utan att 

noggrant undersöka förutsättningarna på varje ort är mycket svårt (Dahllöf, 2007).  I 

detta arbete uppskattas investeringskostnader trots svårigheterna eftersom det anses 

positivt att kunna ge en grov uppfattning om investeringarna skulle vara lönsamma.  

Stora skillnader i investeringskostnader fås för likartade pannanläggningar då olika 

leverantörer tillfrågas. För att belysa den stora skillnaden i investeringskostnad visas i 

Tabell 4 data för en alternativ pannanläggning som anses ha en värmeeffekt på ca 40 

MW. Denna pannanläggningen används i avsnitt 5.2.3 för att visa skillnaden i nuvärde 

då alternativa anläggningsdata används. 

Tabell 4 Anläggningsdata för alternativ investering (Elforsk, 2007) 

Panna Kostnad 
(MSEK/MW) 

Alfavärde mot 
fjärrvärme 

Alfavärde mot 5 
bar 

Alternativ investering 9,25 0,35 0,3 

Utbetalningar för investeringar anses göras vid ett enda tillfälle i början av 

analysperioden. Detta gör investeringarna något svårare att få lönsamma jämfört med 

om utbetalningarna hade gjorts under ett antal års tid. Investeringarna blir svårare att få 

lönsamma eftersom investeringskostnadernas negativa inverkan på nuvärdet blir något 

större på det sätt som används i detta arbete. Skillnaden i nuvärde till följd av att 
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utbetalningen anses göras vid ett tillfälle är dock mycket liten i förhållande till 

osäkerheten i investeringskostnaderna.  

Värt att notera är att hela investeringskostnaden för både pannor och kulvertar belastar 

nuvärdet för investeringarna i detta arbete. Detta betyder att anläggningarna inte anses 

ha något restvärde efter de 10 år som ingår i analysperioden. Den ekonomiska 

livslängden bör kunna överstiga 10 år. Överstiger den ekonomiska livslängden 10 år är 

investeringarna betydligt mer lönsamma än vad beräkningarna i detta arbete visar.  

Investeringskostnaden för kulvert för transport av ånga anses vara 4000 SEK per meter 

(Jönsson m.fl., 2007). Denna kostnad är baserad på transport av fjärrvärme vilket 

innebär att den kan anses vara i underkant av kostnaden för att transportera ånga. 

Materialet i rör som ska transportera ånga är dyrare än material i rör som ska 

transortera fjärrvärme. Dessutom kan det uppstå problem med ånga som kondenserar 

till vatten. Dyrare material och problem med ånga som kondenserar gör att kulvert för 

ånga bör vara dyrare än kulvert för transport av fjärrvärme (Andersson, J., 2007). Att 

investeringskostnaden i detta arbete utgår från kostnaden för fjärrvärmekulvertar 

motverkar ovanstående resonemang om restvärde. Kostnaden för investeringar i långa 

kulvertar kan därför anses vara en undre gräns för den verkliga kostnaden. I de fall 

lång transport av ånga blir konkurrenskraftigt med dessa priser bör därför en 

noggrannare undersökning göras av kulvertkostnaderna. Är lång transport av ånga inte 

konkurrenskraftig med dessa priser är transporten verkligen inte lönsam. 

3.6 Beskrivning av optimeringsmodell 

Optimering av energisystemen i den fördjupade analysen i kapitel 5 görs i ett program 

som heter Modest. Modest är en förkortning som står för Modell för Optimering av 

Dynamiska EnergiSystem med Tidsberoende komponenter och randvillkor.  

En viktig aspekt med Modest är att det inte bara simulerar ett system utan också 

optimerar systemet för att ge den lägsta systemkostnaden. Målet med optimeringen är 

att minimera systemkostnaden för att tillfredställa ett fastställt behov av ånga och 

värme under en given tidsperiod. Detta görs genom att bestämma vilka anläggningar 

som ska investeras i och hur stora dessa bör vara, samt optimera användningen av 

existerande och potentiella anläggningar. I systemkostnaden ingår summan av alla 

bränsle och driftkostnader för den valda tidsperioden samt investeringskostnader för 

nya anläggningar, allt diskonterat till nuvärde. (Gebremedhin, 2003) 

Optimering i Modest består av flera steg. I första steget skapas en modell av 

verkligheten bestående av noder och energiflöden. Noderna kan beskriva ett bränsle, 

en anläggning, en kulvert med mera där verkningsgrader, energipris och effekter 

beskrivs. Noderna binds sedan samman med hjälp av energiflöden. När denna modell 

är skapad kommer nästa steg som är optimering av investeringar och drift varefter 

resultatet presenteras. I resultatet ingår inte bara hur mycket varje anläggning körs och 
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kostnaden för detta utan även marginalkostnaden för värme- och elproduktionen. 

(Gebremedhin, 2003) 

Modest har även vissa begränsningar som är värda att nämna (Henning, 1999): 

Modest modellerar på en relativt grov nivå eftersom det modellerar på systemnivå, 

vilket betyder att det inte är anpassat för att optimera på processnivå. Denna 

optimering får därför göras i ett senare skede. 

Investeringskostnader beskrivs i Modest som kostnad per installerad effekt. Detta 

medför problem eftersom skalfördelar i investeringar inte beskrivs på ett effektivt sätt. 

Denna begränsning hanteras genom att linjärisera kostnaderna inom det aktuella 

området och upprepa optimeringen med nya indata. 

Modest hanterar inte heltalsprogrammering vilket innebär att logiska funktioner som 

”antingen eller” inte kan beskrivas utan att komplicera modellen avsevärt. En följd av 

detta är att startkostnad och uppstartstid för pannor inte kan modelleras. Detta är en 

brist vid modellering av pannor som tar en dag att elda upp till full effekt. Genom att 

vara medveten om bristen kan resultatet kontrolleras för att undvika lösningar som inte 

är praktiskt genomförbara. 

3.7 Metodkritik 

För att Vattenfall ska få maximal nytta av arbetet används 80-20-regeln som 

ledstjärna. Med detta menas att 80 procent av den efterfrågade informationen kan fås 

på 20 procent av den tid det hade tagit att få ”all” information. Att 80-20-regeln 

används gör att den uppskattade värmeanvändningen för industrier inte exakt 

överensstämmer med den verkliga värmeanvändningen för de kartlagda industrierna. 

Att 80-20-regeln används gör också att de uppskattade nuvärdena för investeringarna 

inte är exakta. Dessa uppskattningar används därför bara som vägledare för vilka 

områden som är intressanta att undersöka närmare. 

Att 80-20-regeln tillämpas gör också att vissa företag, eller till och med branscher, 

med relevant energiförbrukning kan förbises i kartläggningen som görs. Syftet med 

arbetet är dock att hitta någon eller några lönsamma affärsmöjligheter. Eftersom syftet 

inte är att göra en heltäckande kartläggning av alla möjligheter till industrikombinat 

godtas nämnda risk.  

En avgränsning görs att inte undersöka städerna Uppsala och Nyköping/Oxelösund 

närmare. Dessa städer har enligt kartläggningen som görs stor potential för lönsamma 

industrikombinat. Anledningen till att städerna inte undersöks närmare är att många 

andra rapporter och arbeten har granskat dessa städer. Det anses inte troligt att detta 

arbete kan tillföra ny kunskap som inte finns i tidigare rapporter. Det anses istället 

bättre att använda tiden för detta arbete till att söka ny kunskap i andra orter. Att 

Uppsala och Nyköping/Oxelösund inte undersöks närmare innebär att potentiellt 

lönsamma industrikombinat i dessa städer inte upptäcks inom ramen för detta arbete. 
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Tillgången till RT-flis undersöks inte i detta arbete. Istället anses RT-flis finnas 

tillgängligt som bränsle på alla platser i Sverige i de mängder som behövs. Detta är en 

förenkling som medför att föreslagna investeringar kanske inte kan genomföras med 

RT-flis som bränsle. Även denna förenkling görs med hänvisning till 80-20 regeln. 

RT-flis ses som ett billigt bränsle, i vissa av de föreslagna fallen kan det billiga 

bränslet vara ett annat men de stora dragen förändras inte av det. Denna förenkling gör 

att tillgången på RT-flis måste undersökas i ett senare skede för att kunna gå vidare 

med föreslagna investeringar. 

Att utgå från befintliga anläggningar istället för planerade projekt gör det svårare att få 

timingen att stämma i projekten. Befintliga anläggningar anses utgöra en lägre 

kundrisk, mer tillförlitlig data finns tillgänglig och affärer baserade på befintliga 

anläggningar realiseras snabbare vilket är anledningarna till att befintliga anläggningar 

trots problem med timingen används som utgångspunkt. 

Kontakten med berörda företag anses inte vara tillräcklig för att kunna bedöma vilka 

personer som är positivt inställda till samarbeten. Enligt avsnitt 2.5.4 är rätt personer 

viktiga för samarbeten. Eftersom rätt personer är viktiga hade det varit fördelaktigt om 

personer positiva till samarbeten hade kunnat identifieras. 

Enligt avsnitten 2.5.5 och 2.6 utgör avtalen stora hinder för samarbeten. De 

samarbeten som föreslås i detta arbete kan därför omöjliggöras på grund av hinder som 

uppkommer i samband med skrivandet av avtal. 
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4 Presentation av caseorter 

I detta kapitel presenteras de orter som klarat sig vidare genom Tollgate 1 i 
analysmodellen som presenteras i avsnitt 2.7. Kapitlet tar upp och beskriver orterna 

med utgångspunkt i de frågor som ställs före Tollgate 2. Först presenteras de orter 

där Vattenfall redan äger fjärrvärmenät, därefter de orter som identifieras med 
utgångs punkt i kartläggningen av industrier i Sverige. I de fall där det finns en trolig 

affärsmöjlighet beräknas även ett nuvärde av en investering. I slutet av kapitlet 

presenteras en sammanställning av nuvärden och en redogörelse för vilka orter som 
tas vidare till den fördjupade analysen. 

På de orter där troliga affärsmöjligheter upptäcks finns en figur uppritad som en 

principskiss över hur värmeflöden mellan de olika industrierna och fjärrvärmenäten 

bör se ut. I dessa figurer ritas flödena svarta om det är frågan om något annat än ånga 

eller vatten. De flöden som presenteras i färgskalan mellan rött och blått är ånga eller 

vatten i olika temperaturer. Desto rödare flödet är desto varmare är mediet.  

De nuvärden som presenteras för investeringar baseras på skillnader i 

produktionskostnaden. Produktionskostnaden som beaktas är produktionskostnaden 

för att tillgodose värmebehov. Skillnaderna fås genom jämförelse av två olika sätt att 

producera det värme som behövs. Nuvärdet beräknas på 10 år med 6 % kalkylränta. Se 

avsnitt 3.3 för noggrannare beskrivning av vad som ingår i nuvärdena. I Bilaga 6 

återfinns en utförlig sammanställning över de nuvärden som beräknas. I Bilaga 7 

återfinns den information som används för att beräkna nuvärdena. 

4.1 Drefviken 

Fjärrvärmenätet Drefviken ligger i södra Stockholm och försörjer främst orterna 

Jordbro och Haninge med värme. Genom fjärrvärmenätet levereras ca 500 GWh värme 

till kunderna varje år. I Jordbro industriområde har Coca Cola en stor 

produktionsanläggning som Vattenfall levererar processvatten till. Detta processvatten 

är ca 120 °C och Coca Cola använder ca 3 MW kontinuerligt. I övrigt består Jordbro 

industriområde mest av stora lager för olika logistikföretag. För att producera värmen 

till fjärrvärmenätet samt Coca Cola används främst en 80 MW panna som eldas med 

biopulver samt en 10 MW panna som eldas med Brini. Då biopulver är ett dyrt bränsle 

planeras en ny pannanläggning i Jordbro som ska eldas med ett betydligt billigare 

bränsle. Den nya pannanläggningen planeras vara av kraftvärme typ, det vill säga el 

produceras i ångturbin innan ångan når kondensorn för att värmeväxlas mot 

fjärrvärmenätet (Romwall, 2007). 

Två olika alternativ för den nya pannanläggningen i Jordbro kan tänkas vara möjliga. 

Antingen installeras två stycken mindre pannor med liten elverkningsgrad eller så 

installeras en större panna med högre elverkningsgrad. Det som talar för de mindre 

pannorna är att de är billigare än den stora. Fördelen med den stora är att den 
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producerar betydligt mer el, vilket leder till högre intäkter från elförsäljningen. I 

dagsläget med dagens elpriser ger investeringen i de två billigare pannorna högre 

nuvärde än investeringen i den större pannan. Att de billigare pannorna får högre 

nuvärde trots att de har lägre intäkter från el beror på att den stora pannan är mycket 

dyrare. Att den stora pannan är så dyr beror på att panntillverkarna har förstått att det 

är en sådan typ av panna alla energiproducenter vill ha just nu och därför höjt priset på 

dessa, samt att råvarupriserna ökat kraftigt. 

4.1.1 Affärsmöjlighet 

Ett sätt att få den stora pannan att bli mer lönsam än de billigare under den 10 åriga 

tidsperiod som behandlas i detta arbete kan vara att öka behovet av värme under 

sommarhalvåret. Detta för att det ska vara möjligt att under längre tid av året 

producera och sälja el. För att skapa ett sådant värmebehov kan 

absorptionskylmaskiner installeras. Absorptionskylmaskiner använder sig av 

fjärrvärme för att producera kyla. I dagsläget har Vattenfall ingen produktion av kyla i 

området.  

Om den stora pannan byggs istället för de två mindre ökar kapitalbindningen 

väsentligt. Eftersom den stora pannans lönsamhet till större del bygger på elpriset än 

för de mindre blir en investering i stor panna mer känslig för ett varierande elpris.  

Vid en närmare fördjupning av Drefviken framkom det att underlaget för att skapa ett 

kylnät baserat på absorptionskyla var för litet för att göra någon avgörande skillnad 

mellan den stora pannan och de två mindre.  

Tabell 5 Sammanställning Drefviken 

Förhållanden som gör Drefviken intressant 

 Fjärrvärmenät som levererar 500 GWh värme utan elproduktion 

 Ny pannanläggning ska byggas 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Utbyggnad av fjärrkyla för att få 
alternativet med stor panna mer 
lönsamt 

 Mer beroende av framtida elpris. 

 Stor kraftvärmepanna betydligt 
dyrare än två små. 

4.2 Ludvika och Grängesberg 

Ludvika kommun som ligger i sydöstra Dalarna har ca 25 000 invånare (Ludvika 

Kommun, 2007) . I Ludvika är Vattenfall verksamma genom att de äger 51 % av 

Västerbergslagens Energi, i fortsättningen kallat VB Energi. VB Energi har hand om 

produktionen och distributionen av fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. 

Största industrin i Ludvika är ABB. VB Energi slöt nyligen ett avtal med ABB om att 

förse deras industri med processvatten. ABB behöver ca 8 GWh 160 °C processvatten 
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per år (Johansson, C., 2007). Sedan tidigare levererar VB Energi ca 10 GWh 

processvatten till Impregna. 

Enligt 2004 års statistik levererades ca 100 GWh fjärrvärme i Ludvika. Denna värme 

produceras främst av olika sorters trädbränsle (Fjärrvärmestatistik 2004). Trädbränslen 

är generellt billiga bränslen. För tillfället saknas möjlighet att producera el i Ludvika.  

Grängesberg ligger ca 1 mil sydväst om Ludvika. I Grängesberg bor ca 4000 invånare 

(Ludvika Kommun, 2007). Fjärrvärmenätet i Grängesberg levererade ca 10 GWh 

värme under 2004, denna värme producerades med hjälp av olja (Fjärrvärmestatistik 

2004). Inte heller i Grängesberg produceras någon el.   

I Grängesberg ligger Spendrups som har ett årligt värmebehov på 40 GWh. Den största 

delen av detta värmebehov är behov av lågtrycksånga. Idag producerar Spendrups sitt 

eget behov av ånga och värme genom el eller förbränning av olja (Larsson, 2007). 

Detta produktionssätt är både dyrt och icke miljövänligt. Spendrups har planer på att 

kraftigt bygga ut verksamheten i Grängesberg. I och med denna utbyggnad kommer 

deras värmebehov att åtminstone fördubblas. 

4.2.1 Affärsmöjlighet 

Den affärsmöjlighet som finns för Vattenfall inom detta område har identifierats som 

att bygga en ny panna med turbin i närheten av Spendrups bryggeri i samband med 

deras expansion av verksamheten. Dessutom ingår en sammankoppling av 

fjärrvärmenätet i Ludvika och Grängesberg för att på så sätt få ett större 

värmeunderlag för den nya pannan vid Spendrups. Genom att ge den pannan ökande 

värmeunderlag kan Vattenfall även producera mer el och på så sätt tjäna mer pengar. 

En stor fördel med detta projekt är Spendrups behöver investera i nya pannor om de 

ska expandera även om inget kraftvärmeverk byggs. Dessutom är Vattenfall genom 

ägande i VB Energi redan aktiva i området. Vinsterna som uppstår i detta projekt är 

dels från bränslebyte hos Spendrups och fjärrvärmenätet i Grängesberg och dels från 

elförsäljning. Nuvärdet för projektet är 3 MSEK. Att nuvärdet är positivt betyder att 

projektet är lönsamt. Att det positiva nuvärdet inte är större än 3 MSEK betyder att det 

endast är lite lönsamt. En principskiss över denna affärsmöjlighet ses i Figur 7. 
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Figur 7 Principskiss Ludvika och Grängesberg 

Risken i detta projekt är att Vattenfall blir beroende av Spendrups som enda kunden 

med ångbehov och skulle Spendrups lägga ner sin verksamhet på orten blir Vattenfall 

stående med en överdimensionerad pannanläggning. Lönsamheten med att bygga ihop 

Ludvika och Grängesberg måste undersökas närmare. Vinstfördelning ses som ett 

mindre problem i detta projekt då det gäller för Vattenfall att kunna erbjuda Spendrups 

ett pris på ångan som gör att det blir billigare för dem att köpa av Vattenfall än att 

producera den själva. Fjärrvärmepriset sätts även det efter kundernas 

alternativkostnad. 

Tabell 6 Sammanställning Ludvika och Grängesberg 

Förhållanden som gör Ludvika och Grängesberg intressanta 

 Fjärrvärmenät som levererar ca 100 GWh årligen utan elproduktion 

 Spendrups i Grängesberg har hög bränslekostnad 

 Spendrups har planer på att utöka verksamheten 

 Möjlighet att slå samman fjärrvärmenäten 

 Vattenfall är majoritetsägare i VB Energi 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin hos Spendrups 

 Bygga samman fjärrvärmenäten 

 Beroende av Spendrups som kund 

 Fjärrvärmenätet i Ludvika har låg 
bränslekostnad 

4.3 Kalix 

Kalix ligger invid norra änden av Bottenviken och har ca 17 000 invånare (Kalix 

Kommun, 2007). Vattenfall är aktiva på orten med ett fjärrvärmenät som årligen 

levererar ca 100 GWh värme (Fjärrvärmestatistik 2004). I själva tätorten finns det inga 

stora industrier verksamma. Det finns dock ett industriområde ca 10 km öster om 

Kalix som heter Karlsborg, där har Billerud ett pappersbruk. Detta pappersbruk 

investerade i ny turbin 2006 (Billerud, 2007). 
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4.3.1 Affärsmöjlighet 

Den affärsmöjlighet som identifierades för Vattenfall i Kalix var att samarbeta med 

Billerud och installera en turbin i deras anläggning. Då detta redan är gjort och det inte 

finns några andra stora industrier på orten ses inga ytterligare affärsmöjligheter i 

Kalix. 

4.4 Motala 

I västra Östergötland där Göta Kanal går ut i Vättern ligger Motala. Staden har ca 

30 000 invånare (Motala Kommun, 2007). Vattenfall har ett fjärrvärmenät på orten 

som levererar ca 190 GWh värme årligen. Denna värme produceras dels i en 

kraftvärmepanna och dels i en hetvattenpanna (Vattenfall, 2007b). De största 

arbetsgivarna förutom kommunen är Electrolux & Dometic, Autoliv och Motala 

Verkstad (Motala Kommun, 2007). Motala Verkstad och Vattenfall har nyligen 

kommit överens om en processvattenledning som årligen ska överföra ca 6 GWh 

värme mellan panncentralen och verkstaden.  

4.4.1 Affärsmöjlighet 

Idén i Motala var att undersöka de stora industriernas (Electrolux & Dometic samt 

Autoliv) ångbehov och sedan tillgodose detta behov med hjälp av ångledning från det 

nya kraftvärmeverket. Detta för att främst under sommarhalvåret kunna öka 

utnyttjningstiden och därmed produktionen av el. Då ångbehovet i dessa industrier är 

litet och de geografiskt ligger svårt till för att dra en ångledning från kraftvärmeverket 

till industrierna anses denna affärsmöjlighet inte genomförbar. 

4.5 Vänersborg 

Vänersborg ligger vid Vänerns sydvästra strand och har ca 35 000 invånare. Ett par av 

de största industrierna på orten är Vargön Alloys och Wargöns bruk, som är ett 

Holmenägt pappersbruk (Vänersborgs Kommun, 2007). Vattenfall har ett 

fjärrvärmenät i staden som under 2004 levererade 150 GWh värme 

(Fjärrvärmestatistik, 2004). Denna värme tas från smältverket Vargön Alloys. Vargön 

Alloys tillverkar speciallegeringar. För att kunna tillverka dessa legeringar krävs 

väldigt hög temperatur. För att skapa denna höga temperatur har de en elektrisk 

ljusbågsugn. Vid denna produktionsprocess uppkommer en stor mängd spillvärme. 

Förutom att leverera denna spillvärme till fjärrvärmenätet levereras årligen även ca 

100 GWh 400 °C högtrycksånga till Wargöns bruk (Vargön Alloys, 2007). 

4.5.1 Affärsmöjlighet 

1. Möjligheten finns att plocka mer spillvärme i form av både högtrycksånga och 

fjärrvärme från Vargön Alloys. Det bästa vore att överhetta så mycket 

högtrycksånga som möjligt och sedan leda denna ånga genom en turbin för att 
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producera el och sedan efter turbinen leverera fjärrvärme. I dagsläget måste 

processen för att tillvarata spillvärme från Vargön Alloys byggas om alternativt 

kompletteras för att det ska vara möjligt att få ut mer högtrycksånga. En 

principskiss över affärsmöjligheten visas i Figur 8. 
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Figur 8 Principskiss Vänersborg 

I ett projekt som detta är kundrisken stor. Vattenfall blir helt beroende av Vargön 

Alloys för både sin elproduktion och värmeproduktion. Om Vargön Alloys skulle 

lägga ner verksamheten skulle Vattenfalls investering i turbin samt eventuella 

ombyggnationer av värmeåtervinningen vara bortkastade pengar. När elpriset 

varierar och på lång sikt verkar öka kommer Vargön Alloys lönsamhet och existens 

att vara hotad eftersom det är en elintensiv industri. Att Vargön Alloys lönsamhet 

och existens är hotad gör att kundrisken i detta projekt är mycket stor. Ytterligare 

ett hinder för denna typ av investering är att Fortum redan har varit hos Vargön 

Alloys och räknat på att ta ut mer spillvärme. Dessutom planerar Trollhättan energi 

nu att göra samma sak fast leda denna spillvärme i kulvert ner till Trollhättan som 

ligger 10 km söderut. Övriga problem som kan uppstå är avtalsfrågan mellan 

Vattenfall och Vargön Alloys. Med avtalsfrågan menas frågan om hur mycket 

pengar Vargön Alloys ska få för att Vattenfall använder sig av deras spillvärme. 

2. En andra möjlighet kan vara att istället för att installera turbin endast ta ut mer 

spillvärme och expandera fjärrvärmenätet. Ett alternativ skulle då kunna vara att 

bygga en kulvert till Trollhättan för att även kunna förse delar av den staden med 

fjärrvärme. Vid denna typ av utbyggnad går dock Vattenfall miste om de intäkter 

som elproduktion ger. 

Hinder och risker med denna affärsmöjlighet liknar till stor del de som beskrevs i 

den första affärsmöjligheten. Investeringskostnaden är däremot lägre eftersom 

ingen turbin installeras. Att investeringskostnaden är lägre kan vara en viktig 

skillnad.  
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Tabell 7 Sammanställning Vänersborg 

Förhållanden som gör Vänersborg intressant 

 Stor spillvärmepotential hos Vargön Alloys 

 Vattenfall har fjärrvärmenät på orten 

 Möjlighet att bygga ut och eventuellt slå ihop fjärrvärmenät 

Affärsmöjlighet 1 Hinder och Risker 

 Installera turbin och ett bättre 
värmeåtervinningssystem hos 
Vargön Alloys 

 Beroende av Vargön Alloys 

 Trollhättan Energi har redan planer 
på att ta ut mer spillvärme 

 Stor investering 

Affärsmöjlighet 2 Hinder och Risker 

 Bygga värmeåtervinningen hos 
Vargön Alloys för att kunna få ut mer 
fjärrvärme 

 Expandera fjärrvärmenätet  

 Beroende av Vargön Alloys 

 Trollhättan Energi har redan planer 
på att ta ut mer spillvärme 

4.6 Bengtsfors 

Bengtsfors kommun ligger väster om Vänern och består av flertalet småorter med 

några kilometer mellan orterna (Bengtsfors kommun, 2007). I kommunen finns tre 

pappersbruk och ett äldre sågverk som är på väg att startas upp igen. Rexcell äger två 

av pappersbruken, ett av dessa ligger i Skåpafors och det andra i Dals Långed.  

Mittemellan båda dessa orter ligger Billingsfors, där har Munksjö ett integrerat 

pappers- och massabruk och Södra planerar att starta upp ett sedan tidigare nedlagt 

sågverk. Munksjös integrerade pappers- och massabruk investerade nyligen i en ny 

barkpanna och ska inom närmsta tiden installera en turbin. Eftersom de precis har gjort 

dessa investeringar är de inte intresserade av att samarbeta angående värmeleveranser 

(Ågren, 2007). Rexcells pappersbruk i Dals Långed ligger för långt ifrån de övriga 

industrierna för att kunna samarbeta. Deras värmebehov på ca 15 GWh anses 

dessutom vara för litet för att någon lönsam investering ska kunna genomföras. 

Rexcells pappersbruk i Skåpafors har ett värmebehov på 70 GWh per år som de i 

dagsläget tillgodoser med hjälp av fossila bränslen (Miljödatabas Skogsindustrierna 

2006). Sex kilometer söder om pappersbruket i Skåpafors ligger det sågverk som 

Södra ska starta upp på nytt. Det nya sågverket har ett uppskattat värmebehov av 48 

GWh per år, se Bilaga 7. I kommunen finns i nuläget inget fjärrvärmenät.  

4.6.1 Affärsmöjlighet 

Att bygga en biobränsleeldad panna med turbin i närheten av pappersbruket i 

Skåpafors för att först producera el och sedan förse dem med den ångan de behöver 

samt att leverera ånga till sågverket ses som en affärsmöjlighet. Det sammanlagda 

värmebehovet blir då ca 118 GWh per år. En investering i en sådan panna leder till att 
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pengar tjänas dels på bränslebytet för pappersbruket i Skåpafors och dels 

elförsäljningen, ett beräknat nuvärde på -4 MSEK fås. Ytterligare en värmesänka kan 

skapas på orten om ett fjärrvärmenät byggs i kommunen, detta skulle få till följd att 

mer el kan produceras samt att Vattenfall kan ta betalt för fjärrvärmen. För att bygga 

detta fjärrvärmenät kan KLIMP (Klimatinvesteringsprogrammet) pengar sökas från 

staten. I Figur 9 visas principskissen över hur denna affärsmöjlighet är tänkt att se ut. 
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Figur 9 Principskiss Bengtsfors 

Kundrisken i denna affärsmöjlighet är stor då Vattenfall blir beroende av Rexcell som 

enda stora kund. Avståndet till Södras sågverk gör att lönsamheten kan vara svår att 

uppnå med tanke på investering och energiförluster i ångledningen. 

Tabell 8 Sammanställning Bengtsfors 

Förhållanden som gör Bengtsfors intressant 

 Rexcells pappersbruk i Skåpafors bränner årligen ca 70 GWh fossila bränslen 

 Ett sågverk ska startas upp i området vilket leder till ökat ångbehov med ca 50 
GWh 

 Möjligheten att bygga fjärrvärmenät för att skapa ett större värmebehov 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin nära Rexcell i 
Skåpafors 

 Leverera ånga både till pappersbruket 
och sågverket 

 Förse ett eventuellt fjärrvärmenät 
med värme 

 En betydande kundrisk då Rexcells 
pappersbruk blir den dominerande 
kunden 

 Avståndet till sågverket 

 Finns för närvarande inget 
fjärrvärmenät  

4.7 Grycksbo 

Grycksbo har ca 1800 invånare och ligger ca 15 kilometer nordväst om Falun 

(Wikipedia, 2007a). I Grycksbo ligger Grycksbo Paper som är ett pappersbruk med ca 

500 anställda. Pappersbrukets energibehov tillgodoses med olja och el. 2006 förbrände 
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de 313 GWh olja och använde 150 GWh el. Bruket har en egen turbin som används 

nästan fullt ut, den kan leverera 4,2 MW el (Nygårds, 2007). År 2006 såldes Grycksbo 

Paper av StoraEnso till Accent Equity Partners som är ett riskkapitalbolag. Detta 

ägarbyte har lett till en mer öppnare och vänligare inställning till investeringar utifrån. 

I Grycksbo finns ett mindre fjärrvärmenät som under 2004 levererade 3 GWh värme 

och ägs av Falu Energi och Vatten. Värmen produceras med hjälp av trädbränslen. I 

intilliggande Falun finns ett större fjärrvärmenät som under 2004 levererade 277 GWh 

värme (Fjärrvärmestatistik 2004). Majoriteten av denna värme produceras i 

biobränsleeldade kraftvärmeverk. Ett nytt kraftvärmeverk installerades i Falun under 

2007. Även nätet i Falun ägs av Falu Energi och Vatten. (Falu Energi och Vatten, 

2007)  

4.7.1 Affärsmöjlighet 

En investering i ny biobränsleeldad kraftvärmepanna vid Grycksbo Paper leder till 

minskade bränslekostnader samt ökande intäkter av elförsäljning. Att det kommunalt 

ägda Falun Energi och Vatten har biobränsleeldade kraftvärmeverk för att förse 

fjärrvärmenätet med värme minskar möjligheterna för pannan vid Grycksbo Paper att 

leverera till fjärrvärmenätet. Den minskade bränslekostnaden samt ökande intäkter för 

elförsäljningen leder till ett nuvärde på 613 MSEK. En principskiss över 

affärsmöjligheten visas i Figur 10.  
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Figur 10 Principskiss Grycksbo 

I en affärsmöjlighet av detta slag är den största och mest betydande risken beroendet 

av att Grycksbo Paper som enda kund. Skulle pappersbruket läggas ned finns inte 

längre något behov för den nya pannan med turbin. 
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Tabell 9 Sammanställning Grycksbo 

Förhållanden som gör Grycksbo intressant 

 Grycksbo Paper förbränner ca 310 GWh fossilt bränsle årligen 

 Nya ägare sedan 2006 

 Vid byte av turbin alternativt investering i den gamla ökar elproduktionen 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin nära Grycksbo 
Paper 

 Leverera ånga till Grycksbo Paper 

 Kundrisken är betydande 

4.8 Götene 

Götene ligger sydost om Vänern och i kommunen bor ungefär 13000 personer 

(Götenes Kommun, 2007). 

ARLA-foods driver en anläggning som producerar hårdost och matfett i Götene. Till 

detta använder de ca 80 GWh processånga. Panncentralen, som kan leverera ånga i 28 

bar, ägs än så länge av Vattenfall men Vattenfall försöker sälja den. ARLA har lagt 

ned delar av verksamheten och det finns risk för ytterligare nedskärningar vilket gör 

att Vattenfall gärna skulle leverera ånga till fler kunder för att minska kundrisken. 

(Lundqvist, 2007) 

Det lilla samhället Källby ligger ca en mil väster om Götene och där har Familjen 

Dafgårds sin produktion av färdigrätter. För kokning och annan tillredning används 

ånga med ett tryck på 5 bar. Mycket av värmen till ångan kommer från de 

värmepumpar som i första hand håller frysrummen kalla, men ytterligare 20 GWh 

tillsätts från framförallt olja. I dessa 20 GWh ingår en mindre mängd energi från en 

elpanna. (Carlsson, 2007) 

En och en halv mil söder om Götene ligger Skara. I Skara finns Scans slakteri som 

använder sammanlagt 10 GWh processånga och processvatten. Processångan används 

i produktionen och processvattnet används för att sterilisera verktygen. Slakteriet 

köper in ångan från en extern produktionsanläggning och är intresserade av ett annat 

samarbete med Vattenfall. I lokalerna där slaktningen sker ska det vara mellan 0 och 

10 grader vilket gör att ca 6 GWh el används för kylning av dessa lokaler. (Johansson, 

M., 2007) 

Fjärrvärmenätet i Götene levererar 26 GWh och ägs av Götene Vatten och Värme som 

är ett kommunalt bolag. Värme till nätet levereras från panncentralen hos ARLA som 

Vattenfall äger. (Fjärrvärmestatistik 2004) 

Skara energi äger fjärrvärmenätet i Skara som levererar 60 GWh (Fjärrvärmestatistik 

2004). Värmen produceras med hjälp av biobränslebaserad flis och deponigas (Skara 

Energi, 2007).  
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4.8.1 Affärsmöjligheter 

1. En möjlighet för Vattenfall är att installera en turbin i pannanläggningen i Götene 

och bygga ångledningar för att leverera ånga till Dafgårds och Scan. Hos Scan kan 

då absorptionskylmaskiner installeras vilket minskar elanvändningen och ökar 

värmeunderlaget för elproduktionen i Götene. Denna affärsmöjlighet ger ett 

uppskattat nuvärde på -57 MSEK. I Figur 11 nedan visas en principskiss över 

affärsmöjligheten. 
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Figur 11 Principskiss Götene 

Genom att öka antalet kunder minskar risken med att ARLA drar ned på sin 

verksamhet. Det är dock långt mellan pannanläggningen i Götene och de andra 

nämnda industrierna vilket gör att kostnaderna för kulvertar blir höga. I fallet med 

ångleveranser till Scan gör detta att det kan vara billigare med ånga från Skara 

Energis panna eftersom kostnaderna för långa kulvertar då undviks. Detta måste 

dock ställas mot de extra intäkter som elproduktionen ger. Intäkterna från 

elproduktionen kan anses minska produktionskostnaden för värmen. Tyvärr kan 

nuvarande pannanläggning bara leverera ånga med 35 bars tryck. Ånga med 35 

bars tryck ger ett lågt alfavärde vilket betyder att det produceras lite el per 

levererad mängd värme. Med långa kulvertar och lite producerad el per mängd 

levererad värme ser möjligheterna dåliga ut för att kunna konkurrera ut ånga från 

Skara energi. För Dafgårds är alternativet att fortsätta använda olja och el, där 

borde därför Vattenfalls chanser vara något större att kunna konkurrera ut 

nuvarande värmeproduktion. 

2. En annan möjlighet är att investera i en överhettare samt turbin i den redan 

existerande pannan i Götene. Detta skulle leda till ett högre alfavärde och mer el 

kan då produceras per levererad mängd värme. Detta alternativ innefattar även de 

tänkta ångledningarna för att leverera ånga till Dafgårds och Scan som togs upp i 

föregående affärsmöjlighet. 

Problemet med denna affärsmöjlighet är att investeringskostnaden blir än större. 

Dessutom är det inte säkert att det är tekniskt möjligt. 
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Tabell 10 Sammanställning Götene 

Förhållanden som gör Götene intressant 

 Vattenfall är aktiva på orten 

 Flertalet industrier med ångbehov finns i närheten. 

 Möjlighet att bygga ut och eventuellt slå ihop fjärrvärmenät 

Affärsmöjlighet 1 Hinder och Risker 

 Installera turbin hos Arla i Götene 

 Bygga ångledningar till Dafgårds och 
Scan 

 Långt mellan industrierna 

 Svårt att konkurrera om pris i Skara 
vad gäller ånga till Scan. 

Affärsmöjlighet 2 Hinder och Risker 

 Installera turbin samt överhettare i 
Götene 

 Bygga ångledningar till Dafgårds och 
Scan 

 Långt mellan industrierna 

 Tveksamt om det är tekniskt möjligt 

4.9 Karlshamn 

Karlshamn ligger i Blekinge och har 13 000 invånare (Karlshamns Kommun, 2007). I 

Karlshamn finns AarhusKarlshamn (AAK), planer på att bygga en etanolfabrik, ett 

fjärrvärmenät och ett oljekondenskraftverk som är intressanta för denna studie.  

Verksamheten i AAK:s anläggning i Karlshamn är uppbyggd kring vegetabiliska oljor 

och bedrevs fram till 2005 under namnet Karlshamns AB. Tidigare ingick margarin- 

och glasstillverkning i verksamheten men den tillverkningen avyttrades 1994 och 

köparen har nu lagt ned tillverkningen av margarin- och glass i Karlshamn 

(AarhusKarlshamn, 2007). I sin produktion använder AAK totalt ca 200 GWh 

processånga vid 36, 20 och 6 bars tryck. Större delen av ångan används vid 6 bars 

tryck. Ångan produceras i el- och biobränslepannor. Biopannorna som eldas på 

vegetabiliskt fett och pellets producerar ånga på 36 bar. En del av denna ånga leds 

genom en turbin ned till 6 bar medan ångan som produceras av elpannan leds direkt ut 

på 6 bars nätet. En av biobränslepannorna börjar bli för gammal vilket gör att en 

investering är nödvändig samtidigt som det finns tekniska möjligheter att sänka det 

tryck som behövs för produktionsprocesserna även om det kräver investeringar. 

Dessutom samarbetar AAK redan idag med andra företag i energifrågor vilket gör 

AAK till en intressant samarbetspartner för Vattenfall. AAK utför i nuläget en 

undersökning av sin energianvändning. (Oscarsson, 2007) 

Nordisk Etanolproduktion AB (NEAB) har planer på att bygga en etanolfabrik i 

Karlshamn endast några hundra meter från AAK:s anläggning. Fabriken ska i en första 

etapp producera 130 000 m3 etanol från vete och beräknas vara klar 2010. NEAB 

planerar att producera biogas på sina restprodukter, bränna biogasen för att producera 
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ånga och producera el på överskottsångan. (Nordisk Etanolproduktion, 2007) Med 

given etanolproduktion kommer ångbehovet för NEAB vara ca 300 GWh, se Bilaga 7. 

Eon äger ett oljekondenskraftverk beläget i samma område som AAK:s anläggning 

och den planerade etanolfabriken. Kraftverket är i nuläget ett reservkraftverk, vilket 

betyder att det har en låg utnyttjandegrad.  

I Karlshamn finns också ett fjärrvärmenät som ägs av det kommunala bolaget 

Karlshamnenergi. 2004 levererade fjärrvärmenätet ca 140 GWh fjärrvärme. 95 % av 

värmen till nätet levereras av Södra Cell Mörrum (Karlshamn Energi, 2007) som är ett 

stort pappers- och massabruk beläget ca en halv mil väster om Karlshamn (Kartor på 

Eniro, 2007). Det finns planer på att bygga ut fjärrvärmenätet och även detta 

värmebehov kan täckas av spillvärme från Södra Cell Mörrum (Björkman, 2007). 

Detta innebär att det kan vara svårt att leverera den lågvärdiga värmen efter 

elproduktionen till fjärrvärmenätet. 

4.9.1 Affärsmöjligheter 

1. En affärsmöjlighet för Vattenfall är att bygga en kraftvärmeanläggning som förser 

AAK och NEAB med processånga. Man tjänar då främst pengar på elförsäljning 

genom att använda motparten som värmesänka. Genom att använda biogas i en 

gasturbin fås ett högt elutbyte. Detta handlingsalternativ ger ett nuvärde på ca 18 

MSEK. I Figur 12 visas en principskiss över denna affärsmöjlighet. 
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Figur 12 Principskiss Karlshamn 

Problem med denna affärsmöjlighet är att AAK redan utreder möjliga förändringar 

i sin energiförsörjning, NEAB har planer på att bygga en egen panna och andra 

energibolag är intresserade av denna affär. Vattenfall måste därför handla snabbt 

för att inte missa investeringsfönstret. Mervärdet av elproduktionen minskar 

dessutom eftersom AAK redan har en installerad turbin. 

2. En variant på föregående alternativ är att Vattenfall köper upp fjärrvärmenätet i 

Karlshamn för att kunna använda även fjärrvärmenätet som en värmesänka för 

elproduktion. Marginalpriset för producerad fjärrvärme kan efter elproduktionen 

vara lägre än priset på spillvärme från Södra Cell i Mörrum eftersom Vattenfall 
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skulle kunna producera mer el ju mer värme man blir av med i form av fjärrvärme. 

Vattenfall kan då antingen stänga ute Södra Cell för att kunna producera el eller 

pressa priset på spillvärme. Principskissen med ett fjärrvärmenät visas nedan i 

Figur 13. 
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Figur 13 Principskiss Karlshamn med fjärrvärmenät 

Förutom de risker som nämns i alternativ 1 finns det en risk att Södra Cell i 

Mörrum kan ha långa avtal som binder priset på spillvärme i lång tid framöver. 

3. Möjligen kan oljekondensverket användas som pannanläggning i något av 

ovanstående fall. Eftersom verket har en låg utnyttjandegrad och detta ger ett lågt 

värde på anläggningen skulle Vattenfall kunna göra en bra investering genom att 

köpa anläggningen för värdet räknat på den låga utnyttjandegraden och sedan öka 

utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden skulle kunna ökas genom att göra verket till 

ett kraftvärmeverk som inte bara producerar el utan även ånga för de behov som 

finns i området. Det är inte säkert att detta vore lönsamt men möjligheten finns och 

bör utredas. 

Oljepriset är högt och oljekondensverket är inte konstruerat för att leverera 

processånga vilket gör att detta alternativ kan ge höga bränslekostnader och kräva 

stora investeringar. 
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Tabell 11Sammanställning Karlshamn 

Förutsättningar som gör Karlshamn intressant 

 AAK använder 200 GWh ånga i sin produktion 

 AAK behöver investera i ny panna 

 NEAB behöver 300 GWh ånga för planerad etanolproduktion 

 NEAB måste bygga ny panna 

 Fjärrvärmenät som levererar 140 GWh 

 Använda oljekondenskraftverket  

Affärsmöjlighet 1 Hinder och Risker 

 Bygg kraftvärmeverk för att 
producera el och processånga till 
AAK och NEAB 

 Konkurrens från andra energibolag 

 Tiden är knapp 

 AAK har redan turbin och 
biobränsle 

Affärsmöjlighet 2 Hinder och Risker 

 Bygg kraftvärmeverk för att 
producera el och processånga till 
AAK och NEAB  

 Köp fjärrvärmenät för ökad 
elproduktion eller sänkta 
spillvärmepriser  

 Långa avtal som binder 
spillvärmeleveranser och priser. 

 Konkurrens från andra energibolag 

 Tiden är knapp 

 AAK har redan turbin och 
biobränsle 

Affärsmöjlighet 3 Hinder och Risker 

 Använd oljekondensverket i 
alternativ 1 eller 2 

 Höga oljepriser 

 Verket inte konstruerat för att 
leverera processånga 

4.10 Köping 

Vid Mälarens västra strand ligger staden Köping. Köping har ca 25 000 invånare, de 

största industrierna i kommunen är Nordkalk, Yara, Volvo Powertrain och Getrag All 

Wheel Drive (Köpings Kommun, 2007). På orten finns även ett välutbyggt 

fjärrvärmenät.  

Nordkalk bränner kalk i en 150 m lång roterugn. I slutet av denna ugn håller avgaserna 

en temperatur på 650 °C. I dagsläget kyler de bort denna värme med hjälp av stora 

kyltorn. Enligt uppgift från Nordkalk kyler de bort ca 10-15 MW. Värmen som finns i 

avgaserna efter roterugnen bör tas till vara på ett bättre sätt. (Jansson, 2007)  

Industriföretaget Yara tillverkar salpetersyra genom att förbränna luft och ammoniak. 

Denna process skapar ett stort överskott av värme. Värmen används idag till att 

producera en liten del 40 bars ånga och en stor del 6 bars ånga. Yara förser även 

fjärrvärmenätet i Köping med upp till 60 % av dess värmebehov (Karlsson, 2007). 
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Under år 2004 levererade fjärrvärmenätet i Köping ca 190 GWh värme, av dessa 

kommer 120 GWh från spillvärme (Fjärrvärmestatistik 2004). Spillvärmen kommer 

som tidigare nämnts från Yara. Diskussioner har förts om att bygga samman 

fjärrvärmenäten i Köping, Arboga och Kungsör (Karlsson, 2007). Dessa tre städer 

använde under 2004 ca 310 GWh värme. Med ett större fjärrvärmenät kan städerna 

optimera produktionen av värme bättre samt att de kan ta emot mer spillvärme från 

industrin. 

4.10.1 Affärsmöjligheter 

1. Den affärsmöjlighet som finns i Köping för Vattenfall är i första hand att installera 

en turbin hos Nordkalk. Detta skulle göra att Vattenfall tjänade pengar på 

elförsäljning via utnyttjande av Nordkalks spillvärme. Ytterligare en möjlighet är 

att leda överskottsånga från Yara till samma turbin och på så sätt producera ännu 

mer el via utnyttjande av spillvärme. Det finns även möjlighet till att leverera 

fjärrvärme av den kvarvarande värmen efter turbinen. Ett uppskattat nuvärde på 

135 MSEK erhålls för denna affärsmöjlighet. Systemkopplingarna visas i Figur 14. 
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Figur 14 Principskiss Köping 

En risk med denna affärsmöjlighet är att Vattenfall blir starkt beroende av att 

Nordkalk har kvar sin produktion i Köping. Att Yara i hög grad redan levererar 

spillvärme till fjärrvärmenätet gör att det kan uppstå svårigheter att få betalt för 

spillvärmen efter turbinen. Nordkalk är öppna för samarbete men Fortum har sedan 

ett par månader varit där och tittat på möjligheter liknande de som tas upp här 

vilket gör att timingen kunde ha varit bättre för Vattenfall 

2. En annan möjlighet som innebär betydligt högre grundinvestering skulle vara att 

Vattenfall köper upp fjärrvärmenätet på orten samt att en sammanslagning med 

fjärrvärmenäten i Arboga och Kungsör genomförs. Detta alternativ skulle innebära 

att Vattenfall kan spetsa ångan ytterligare med hjälp av en egen panna och 

installera en större turbin hos Nordkalk för att producera mer el, samt försörja en 

större del av nätet med fjärrvärme via denna panna. Genom detta alternativ kan 

Vattenfall dels tjäna pengar på sänkt bränslekostnad för försörjning av 
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fjärrvärmenätet och dels ökad elförsäljning. Ett sätt att tvinga igenom en 

hopslagning av näten är att Vattenfall köper upp alla tre nät. Detta skulle i 

praktiken leda till samma lönsamhets resonemang som tidigare men vissa risker 

med projektet skulle undvikas. 

Tabell 12 Sammanställning Köping 

Förhållanden som gör Köping intressant 

 200 GWh spillvärme är outnyttjad från Nordkalk och Yara 

 Fjärrvärmenät finns på orten 

 Möjlighet att slå samman med fler fjärrvärmenät 

Affärsmöjlighet 1 Hinder och Risker 

 Installera turbin hos Nordkalk  Beroende av Nordkalk 

 Få tillgång till fjärrvärmenätet 

 Fortum har ett försprång 

Affärsmöjlighet 2 Hinder och Risker 

 Installera turbin samt eventuellt 
panna hos Nordkalk 

 Köpa upp fjärrvärmenätet i Köping 
alternativt köpa upp näten i Köping, 
Arboga och Kungsör 

 Beroende av Nordkalk 

 Fortum har ett försprång 

 Stor investering 

4.11 Munkedal 

Munkedal ligger mellan Göteborg och Oslo och har 10500 invånare (Munkedals 

Kommun, 2007). I Munkedal har Arctic Paper ett pappersbruk med ca 400 anställda. 

Pappersbruket tillgodoser idag sitt energibehov främst via olja och el. För att torka 

pappret använder Arctic Paper 254 GWh ånga. Av dessa 254 GWh kommer 180 GWh 

från olja och 74 GWh från el (Arctic Paper, 2007a).  

I Munkedal finns ett mindre fjärrvärmenät som drivs av Uddevalla Energi. Detta nät är 

så litet att det saknar betydelse i detta arbete. 

4.11.1 Affärsmöjlighet  

Den affärsmöjlighet som identifierats i Munkedal är att bygga en biobränsleeldad 

panna med turbin och via turbinen leverera ånga till Arctic Papers pappersbruk. Med 

denna affärsmöjlighet uppstår vinsterna främst genom kostnadsbesparingar på bränslet 

samt intäkter för den producerade elen. Ett beräknat nuvärde för denna affärsmöjlighet 

hamnar på 573 MSEK. Upplägget och principskissen för affären är i huvudsak 

densamma som för Grycksbo Paper. Principskissen syns i Figur 15. 
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Figur 15 Principskiss Munkedal 

Den mest betydande risken som finns i detta projekt är som i fallet med Grycksbo 

kundrisken. Lägger Arctic Paper ner pappersbruket i Munkedal finns det inget behov 

för en panna och turbin av denna storlek i området. 

Tabell 13 Sammanställning Munkedal 

Förhållanden som gör Munkedal intressant 

 Arctic Paper i Munkedal använder ca 180 GWh olja och 74 GWh el årligen för 
att producera ånga 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin nära Arctic 
Paper 

 Leverera ånga till Arctic Paper 

 Kundrisken är betydande 

4.12 Sandarne 

Sandarne ligger ett par kilometer söder om Söderhamn. Inom en radie av en mil ligger 

där flertalet stora energianvändande industrier. I själva Sandarne ligger Arizona 

Chemical och SMA. Arizona Chemical tillverkar tallolja samt tallbeck och SMA 

bränner kalk. Några kilometer söder om Sandarne ligger Ljusne, där finns Ala sågverk 

som ägs av Stora Enso samt en pelletsfabrik som ägs av Mellanskog Bränsle. Ala 

sågverk försörjer Ljusne med fjärrvärme (Söderhamn Energi, 2007). Ytterligare en 

liten bit söderut finns Vallviks massabruk som tillhör Rottneros koncernen. Vallviks 

Bruk har nyligen installerat en ny turbin. Denna investering ledde till att de nu i stort 

sett är självförsörjande vad gäller el (Rottneros, 2007).  

Den enda av dessa industrier som eldar med fossila bränslen är Arizona Chemical, de 

använder även en viss del el för värmeproduktion. De behöver ca 10 MW kontinuerlig 

effekt vilket på årsbasis blir ca 80 GWh.   

Söderhamn Energi har fjärrvärmenät i orterna Söderhamn, Söderala och Ljusne 

(Söderhamn Energi, 2007). Näten i Söderhamn och Söderala ska på sikt byggas ihop. 

Fjärrvärmen produceras till 100 % av biobränslen. Under hösten 2007 togs ett nytt 

kraftvärmeverk i Söderhamn i drift. Som tidigare nämnts kommer värmen till nätet i 

Ljusne från Ala sågverk. 
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4.12.1 Affärsmöjlighet 

Den affärsmöjlighet som identifierats för Vattenfall är att bygga en biobränsleeldad 

kraftvärmepanna för att förse Arizona Chemical med värme samt även leverera till 

fjärrvärmenätet. I ett större perspektiv finns möjligheten att företagen Arizona 

Chemical, Ala sågverk, pelletsfabriken samt fjärrvärmenätet får sitt värmebehov 

tillgodosett från en enda stor anläggning. 

Det framträder vid närmare granskning av orten vissa betydande hinder för dessa 

affärsmöjligheter. Värmen till fjärrvärmenätet i Söderhamn produceras redan med 

biobränslen och ett nytt kraftvärmeverk startades nyligen. Detta medför att Söderhamn 

Energi ej är intresserade av samarbete. Ala sågverk ingår i Stora Enso koncernen vilket 

medför att de inte är intresserade av ett samarbete då Stora Enso helst genomför denna 

typ av projekt själva. Vallviks massabruk installerade en ny turbin nyligen, vilket gör 

att de i ett industrikombinat endast kan leverera spillvärme vilket ej är intressant då det 

är elproduktion som står i centrum för detta arbete. Kvar blir då pelletsfabriken och 

Arizona Chemical. Dessa fabriker har för litet värmebehov samt ligger för långt ifrån 

varandra för att det ska vara möjligt att genomföra någon lönsam affär.  

Tabell 14 Sammanställning Sandarne 

Förhållanden som gör Sandarne intressant 

 Arizona Chemical använder el och fossila bränslen för att tillgodose deras 
värmebehov 

 Flertalet industrier med värmebehov finns i området 

 Fjärrvärmenät finns på orten 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna  

 Leverera ånga till flertalet industrier 

 Förse ortens fjärrvärmenät med 
värme 

 Flertalet industrier eldar redan med 
biobränsle 

 Söderhamn Energi har nyligen 
installerat ett nytt kraftvärmeverk 

 Stora koncerner gör det svårt att 
samarbeta 

4.13 Stenungssund 

I Stenungsund som ligger på västkusten några mil norr om Göteborg finns flertalet 

kemiindustrier. Den mest betydande av dessa är Borealis. Borealis har en 

krackeranläggning och en Polyetenanläggning. I krackeranläggningen produceras 

bränngas, eten, vätgas och propen genom upphettning av nafta, eten, propan och butan. 

Dessa produkter säljs och distribueras via ett lokalt nätverk av rörledningar till de 

intilliggande industrierna. De industrier som Borealis har som kunder är Borealis 

Polyetenanläggning, Hydro Polymers, Akzo Nobel samt Perstorp Oxo. Bränngasen 

och vätgasen används av industrierna främst till ångproduktion medan eten och propen 
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används som råvaror i produktionsprocesserna. Utöver dessa fossila bränslen har även 

området ett stort behov av el och vatten som tillgodoses av Vattenfall (Borealis, 2007). 

I Stenungsund finns ett mindre fjärrvärmenät som till 90 % får sin värme i form av 

spillvärme från Perstorp Oxo (Stenungsunds Energi och Miljö AB, 2007; Perstorp, 

2007). 

4.13.1 Affärsmöjlighet 

Den affärsmöjlighet som identifierats i området bygger på att bränngasen och vätgasen 

som nu distribueras från Borealis kracker till de övriga industrierna för ångproduktion 

istället levereras till en Vattenfallägd pannanläggning. I denna pannanläggning 

förbränns gasen för att producera el och ånga. Ångan levereras sedan i det specifika 

trycket som respektive industri kräver. Affärsmöjligheten bygger således på att all 

ångproduktion sker centralt samt att trycket på ångan höjs så att det går att producera 

el innan ångleveransen. I Figur 16 visas en principskiss över denna affärsmöjlighet. 
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Figur 16 Principskiss Stenungssund 

En större utredning med samma grundtanke har nyligen gjorts av Vattenfall Power 

Consultant där de utredde tre olika alternativ. Alternativen var att antingen konvertera 

en befintlig anläggning för att kunna hantera ångleveranser, bygga en ny 

kombicykelanläggning eller bygga en biobränsleeldad panna där man även skulle 

kunna bränna överskottsbränslet från Borealis. Samtliga dessa tre alternativ 

förkastades dock. En av anledningarna till att affärsmöjligheterna förkastades var att 

industrierna behöver ånga vid väldigt högt tryck. Eftersom de behöver ångan vid högt 

tryck kan endast lite el produceras i turbinen innan ångan levereras vidare till 

industrin. 

Det kan bli aktuellt med en investering i framtiden. Om till exempel industrierna 

förändrar sina produktionsprocesser så att de kan använda sig av lägre ångtryck kan en 

investering bli lönsam. En investering kan också bli lönsam om priset på el stiger 

kraftigt. En annan omständighet som kan göra en investering lönsam är om någon av 

de andra industriernas ångpannor inte längre är lönsam eller inte går att använda. 
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Risken med detta projekt är att Vattenfall blir starkt beroende av Borealis. Skulle 

Borealis lägga ner i Stenungsund och Vattenfall har förbundit sig i långa avtal för 

ångleveranser till kunder måste Vattenfall antingen lösa sig ur dessa avtal på något sätt 

eller hitta ett annat alternativ för att producera ångan. 

Tabell 15 Sammanställning Stenungsund 

Förhållanden som gör Stenungsund intressant 

 Borealis har överskott av bränngas och vätgas 

 Flertalet industrier med ångbehov 

 Vattenfall finns på orten 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Köpa bränngas och vätgas från 
Borealis och producera el och ånga 
av den 

 Leverera ånga till flertalet industrier 

 Industrierna behöver ånga med högt 
tryck och temperatur 

 Konkurrens från befintliga 
ångpannor 

 Värdet på bränngasen och vätgasen 
är för högt 

4.14 Vaggeryd 

Vaggeryds kommun ligger i Småland mellan städerna Jönköping och Värnamo. 

Kommunen består främst av de två orterna Vaggeryd med ca 5 000 invånare och 

Skillingaryd med ca 4 000 invånare (Vaggeryds Kommun, 2007). Båda dessa orter har 

också fjärrvärmenät, i Vaggeryd levererades ca 21 GWh värme och i Skillingaryd 

levererades 14 GWh värme under 2004 (Fjärrvärmestatistik 2004). I Vaggeryd ligger 

Waggeryd Cell som är ett massabruk, de bränner i egen panna 171 GWh fossilt bränsle 

(Skogindustrierna, 2007). Bredvid har företaget Neova en pelletsfabrik som har ett 

värmebehov på ca 20 GWh. Värmen används främst i företagets torkar. För att 

producera värme har Neova en barkpanna varifrån värmen tas till torkarna. 

4.14.1 Affärsmöjlighet 

Då fossila bränslen blivit betydligt dyrare på senare tid finns det ett behov från 

Waggeryd Cell att hitta ett billigare alternativ för uppvärmning. I kombination med 

detta finns en möjlighet att det byggs en stor panna hos Waggeryd Cell som även 

klarar av att tillgodose Neovas värmebehov samt att försörja båda fjärrvärmenäten i 

kommunen med värme. Upplägget på affären blir en stor panna med turbin i närheten 

av Waggeryd Cell och Neova samt binda samman fjärrvärmenäten för att få så stort 

värmeunderlag som möjligt. I Figur 17 visas principskissen för denna affärsmöjlighet. 
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Figur 17 Principskiss Vaggeryd 

Vid en närmare undersökning av denna affärsmöjlighet upptäcks vissa hinder och 

risker. Neova har nyligen investerat i nya torkar och för att kunna ta emot värme från 

extern leverantör behöver dessa byggas om för en betydande summa. Ytterligare ett 

stort hinder är att fjärrvärmenäten i orterna är felvända för att kunna kopplas ihop, det 

vill säga dimensionerna på ledningarna är som minst där det är närmast att koppla 

ihop. Dimensionerna på ledningarna är även små där Waggeryd Cell och Neova ligger 

vilket leder till att de inte kan leverera värme i någon betydande mängd ut på nätet, om 

inte en ombyggnad av stora delar av fjärrvärmenätet görs. Vid samtal med kommunen 

framkom att planer liknande denna affärsmöjlighet har diskuterats för ett par år sedan 

och avkastas därför att kommunen inte var beredd att ta en stor investering i 

fjärrvärmenätet. Kommunen tyckte också att priset på spillvärmen från Waggeryd Cell 

skulle bli för högt. 

Tabell 16 Sammanställning Vaggeryd 

Förhållanden som gör Vaggeryd intressant 

 Waggeryd Cell förbränner 171 GWh fossilt bränsle per år 

 Pelletsfabrik med ett värmebehov på 20 GWh per år ligger nära Waggeryd Cell 

 Möjligheten att bygga samman fjärrvärmenäten för att skapa ett större 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin nära 
Waggeryd Cell. 

 Leverera ånga både till 
Waggeryd Cell och Neova 

 Förse båda orternas fjärrvärmenät 
med värme 

 Neova har nyligen installerat nya 
torkar. 

 Fjärrvärmenäten är felvända 
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4.15 Vimmerby 

Vimmerby ligger i nordöstra Småland och har 8000 invånare i tätorten (Vimmerby 

Kommun, 2007). I Vimmerby är Åbro bryggeri, ARLA-foods, Hamra såg, Nordiska 

Fanérfabriken och ett fjärrvärmenät intressanta för denna studie. 

Åbro producerar öl, cider och läsk. De använder ca 14 GWh olja för att producera 

ånga på fyra bar som de behöver för sin verksamhet. (Lindgren, 2007) 

ARLA-foods äger en mjölkpulveranläggning i Vimmerby som invigdes 2005 (ARLA, 

2007). Ånga produceras med hjälp av en biobränslepanna som kan leverera 14 MW 

och med hjälp av två oljepannor. Två andra oljepannor producerar hetvatten. 

(Bioenergi, 2004) Vid full produktion uppgår effektbehovet till ca 16-17 MW 

(Hansen, 2007). I detta arbete uppskattas energibehovet vara 40 GWh, se Bilaga 7. 

ARLA drar ner sin verksamhet i Götene, det finns därför en potentiell kundrisk i 

ARLA (Lundqvist, 2007). På grund av att effektbehovet vid vissa tillfällen är mindre 

än biobränslepannans minlast måste ånga vid dessa tillfällen blåsas över tak (Lindgren, 

2007). Att blåsa ånga över tak innebär att ångan blåses rakt ut i luften utan att 

användas. 

Hamra såg ägs av Setra och producerade år 2006 ca 190 000 m3 sågat virke (Setra, 

2007) vilket ger ett uppskattat värmebehov på ca 23 GWh, se Bilaga 7. Sågen antas 

bränna flis från den egna verksamheten i biobränslepannor för att producera den ånga 

som behövs.  

Nordiska Fanérfabriken tillverkar precis som namnet antyder fanér, men också 

produkter i massivträ och skivprodukter. De använder en panna som kan leverera 3 

MW ånga på 10 bar. De använder i dagsläget flis från sin egen verksamhet i pannan 

men är ändå intresserade av att ta emot ånga. (Reidersten, 2007) Fabriken har inga 

siffror tillgängliga på hur mycket ånga som används. I denna studie uppskattas 

energibehovet till 8 GWh, se Bilaga 7. 

Samtliga beskrivna anläggningar ligger inom en cirkel med radie på 1,5 kilometer. 

Fjärrvärmenätet i Vimmerby levererade 70 GWh under 2006. Nästan allt producerades 

med biobränsle men ingen elproduktion sker. (Fjärrvärmestatistik, 2004) Nätet ägs och 

drivs av det kommunala bolaget Vimmerby Energi (Vimmerby Energi, 2007). 
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4.15.1 Affärsmöjlighet 

1. Genom att bygga ett kraftvärmeverk kan Vattenfall producera el och leverera 

restvärme till de nämnda industrierna och fjärrvärmenätet. Denna affärsmöjlighet 

bygger på elförsäljning genom att använda motparten som värmesänka och har ett 

nuvärde på -154 MSEK. I Figur 18 visas en principskiss över denna 

affärsmöjlighet. 
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Figur 18 Principskiss Vimmerby 

Att värmeleveranser görs till ett flertal industrikunder och dessutom ett 

fjärrvärmenät gör att kundrisken blir relativt låg. Större delen av den ång- och 

värmeproduktion som skulle ersättas med ett nytt kraftvärmeverk sker dock redan 

med biobränsle vilket gör att inga stora vinster kan göras genom minskade 

bränslekostnader. ARLA-food har dessutom en nybyggd pannanläggning vilket kan 

antas minska deras vilja att låta den vara outnyttjad. Eftersom kommunen äger 

fjärrvärmenätet måste ett avtal slutas med dem om fjärrvärmeleveranser, dessa 

avtal kan vara svåra att skriva. 

2. Ett alternativ är att Vattenfall agerar som i alternativ 1 men även köper upp 

fjärrvärmenätet. Detta tar bort problemet med att skriva avtal om 

restvärmeleveranser men parterna måste istället komma överens om försäljningen 

av fjärrvärmenätet. Det finns en risk att kommunen inte vill sälja fjärrvärmenätet 

men eftersom ingen elproduktion idag sker med fjärrvärmenätet som värmesänka 

bör Vattenfall kunna köpa det till ett pris som understiger värdet av nätet inklusive 

elproduktion. 
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Tabell 17 Sammanställning Vimmerby 

Förutsättningar som gör Vimmerby intressant 

 Åbro använder processånga producerad på 14 GWh olja. 

 ARLA-foods använder 40 GWh processånga 

 Hamra såg använder 23 GWh processånga 

 Nordiska Fanérfabriken använder 8 GWh processånga 

 Ovanstående anläggningar ligger relativt samlat 

 Fjärrvärmenät utan elproduktion som levererar 70 GWh 

Affärsmöjlighet 1 Hinder och Risker 

 Bygg kraftvärmeverk för att 
producera el, leverera restvärme till 
industrier och fjärrvärmenät  

 Begränsad möjlighet till vinster via 
bränslebyte 

 ARLA-foods nyinstallerade pannor 

 Avtal om restvärmeleveranser till 
fjärrvärmenätet kan skapa problem 

Affärsmöjlighet 2 Hinder och Risker 

 Bygg kraftvärmeverk för att 
producera el, leverera restvärme till 
industrier och fjärrvärmenät  

 Köp fjärrvärmenätet  

 Begränsad möjlighet till vinster via 
bränslebyte  

 ARLA-foods nyinstallerade pannor 

 Kommunen kan vara ovillig att sälja 
fjärrvärmenätet 

 

4.16 Åsensbruk 

Åsensbruk ligger vid västra sidan av Vänern ca fyra mil norr om Vänersborg. 

Samhället har ca 600 invånare och har växt upp runt pappersbruket på orten som heter 

Arctic Paper Håfreströms (Arctic Paper, 2007b). Pappersbruket har ett värmebehov på 

ca 210 GWh per år. Värmen produceras idag med hjälp av fossila bränslen och el 

(Skogsindustrierna, 2007). 

4.16.1 Affärsmöjlighet 

Affärsmöjligheten för Vattenfall består i att bygga en biobränsleeldad panna med 

turbin, producera el och sedan leverera värmen till pappersbruket. Denna affär 

kommer generera pengar dels via elförsäljning och dels via ett billigare bränsle än det 

fossila bränslet som idag används för pappersbrukets värmebehov. Nuvärde för 

projektet är 473 MSEK. En principskiss över denna affärsmöjlighet visas i Figur 19. 
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Figur 19 Principskiss Åsensbruk 

I denna affär är kundrisken överhängande. Skulle pappersbruket lägga ner finns ingen 

annan kund att sälja värme till. 

Tabell 18 Sammanställning Åsensbruk 

Förhållanden som gör Åsensbruk intressant 

 Arctic Paper Håfreströms förbränner ca 180 GWh fossilt bränsle årligen 

Affärsmöjlighet  Hinder och Risker 

 Ny panna med turbin nära Arctic 
Paper Håfreströms 

 Leverera ånga till Arctic Paper 
Håfreströms  

 Kundrisken är betydande 

4.17 Sammanställning 

För att bestämma vilka orter som går vidare genom Tollgate 2 görs i detta avsnitt en 

sammanställning av de framräknade nuvärdena samt en utvärdering av 

genomförbarheten av affären. I Tabell 19 presenteras nuvärden för de intressanta 

affärsmöjligheter som identifierats. Vissa av de orter som presenteras tidigare i detta 

kapitel återfinns inte i tabellen. Att de inte återfinns i tabellen beror på att risker och 

hinder på dessa orter anses för stora för att investeringar ska kunna genomföras där.  

I Bilaga 6 återfinns en mer utförlig beräkning av de nuvärden som presenteras i Tabell 

19. I bilagan redovisas bland annat hur mycket varje industri bidrar till nuvärdet. I 

bilagan redovisas också besparing på bränsle, elförsäljning och investeringskostnaden 

som separata poster. I Bilaga 7 återfinns den information som används för att göra 

beräkningarna. 

I Tabell 19 ses att samarbeten med de olika pappersbruken verkar mest lönsamt. Mest 

lönsam av dessa samarbeten är affären med Grycksbo Paper. Då affärerna med 

Grycksbo Paper, Arctic Paper i Åsensbruk och Munkedal ser i princip likadana ut väljs 

den bästa av dessa. Arbetet koncentreras sedan på att hitta nästa affärsmöjlighet som 

har ett annat upplägg. Anledningen till detta är att det inte ger något mervärde till 

rapporten att ta två orter med samma upplägg och endast lite skillnad i effektbehov. 
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Köping och Karlshamn som i Tabell 19 har positiva nuvärden verkade mycket 

intressanta. Tyvärr uppstod problem med att få närmare information om båda dessa 

orter. I fallet med Köping ville inte Nordkalk ge ut mer information till Vattenfall 

därför att de kommit så långt i sina förhandlingar med Fortum. I fallet med Karlshamn 

har VD:n för NEAB vänt sig till Vattenfalls Nordenchef för kontakt angående en affär. 

NEAB ville därför inte ge ut mer information utan de tyckte att de kunde göra allt lika 

bra själva och ville själva sköta kontakten med chefen för Vattenfall Norden. Dessa 

båda orter försvann därför bort från en fördjupning.   

Investeringen i Ludvika och Grängesberg har ett positivt nuvärde på 3 MSEK. 

Dessutom har Vattenfall redan verksamhet på orterna i form av VB Energi. Att 

Vattenfall redan är verksamma på orten leder till att en potentiell affär troligtvis blir 

lättare att genomföra då en organisation och ett fjärrvärmenät redan finns på plats. 

Även i Bengtsfors handlar det först och främst om en pappersindustri, därför kommer 

ingen närmare fördjupning att göras där. Inom denna typ av industri väljs istället att 

helt fokusera på Grycksbo där det verkar vara störst potential till god lönsamhet. 

De två områden som är kvar är då Götene samt Vimmerby. Båda dessa har negativa 

nuvärden vilket betyder att investeringarna där inte är lönsamma. Dessutom verkar de 

samarbeten som krävs på dessa orter komplexa och svåra att få till stånd. Av dessa två 

anledningar går Götene och Vimmerby inte vidare. 

Tabell 19 Ort med nuvärde för investering 

Ort Nuvärde (MSEK) 
Grycksbo 613 

Munkedal 573 

Åsensbruk 473 

Köping 135 

Karlshamn 18 

Ludvika och Grängesberg 3 

Bengtsfors -4 

Götene -57 

Vimmerby -154 

Sammanfattningsvis leder ovanstående resonemang till att de orter som går vidare 

genom Tollgate 2 är Grycksbo samt Ludvika och Grängesberg. 
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5 Fördjupad analys 

I detta kapitel redogörs för de fördjupade analyserna av de möjliga investeringarna i 
Ludvika och Grängesberg samt Grycksbo. Detta innebär att resultaten av 

optimeringar i Modest redovisas tillsammans med känslighetsanalyser och en 

diskussion om risker. 

Fördjupningen som redovisas i detta kapitel innebär att ny och noggrannare data 

samlas in från berörda företag. Med dessa data optimeras energiförsörjningen för 

respektive system i Modest. Ludvika och Grängesberg utgör ett system medan 

Grycksbo utgör ett annat. I denna fas är därför både indata och beräkningar mer 

noggranna än i de resultat som redovisas i kapitel 4.  

De resultat som presenteras baseras på jämförelser mellan en situation då 

verksamhetens värmebehov tillfredsställs på samma sätt som idag och en situation då 

föreslagna investeringar möjliggör andra sätt att tillfredsställa värmebehovet.  

Nuvärdet för en investering beräknas som skillnaden mellan systemkostnader. En 

systemkostnad är nuvärdet av alla ut- och inbetalningar som görs för att tillgodose 

värmebehovet. Utbetalningar görs för bränslekostnader och investeringskostnader. 

Inbetalningar görs för försäljning av el som produceras i kraftvärmeanläggningar. 

Nuvärdet beräknas på 10 år med 6 % kalkylränta. 

Att systemkostnaden beräknas enligt ovan gör att det är produktionskostnaden för att 

tillgodose ett givet värmebehov som studeras. Notera att nuvärden och 

investeringskostnaderna som presenteras är de totala för respektive case vilket innebär 

att de på något sätt bör delas av ingående aktörer. För en utförligare beskrivning av 

systemkostnader och hur nuvärden beräknas se avsnitt 3.3.  

Liksom för alla modeller baseras resultaten på förenklingar av verkligheten vilket gör 

att det är viktigt att kunna tolka resultaten på rätt sätt. Även att undersöka hur 

resultaten påverkas av förändrade förutsättningar är viktigt. Fördjupningen innebär 

därför att känslighetsanalyser genomförs och presenteras i detta kapitel.  

Investeringskostnader för pannanläggningar är enligt avsnitt 3.5 mycket svåra att 

uppskatta. För att undersöka hur investeringarna påverkas av förändrade 

investeringskostnader varieras därför investeringskostnaderna. Alfavärdet påverkar 

lönsamheten i en investering eftersom det beskriver hur mycket el som kan säljas i 

förhållande till hur stort värmebehovet är - minskas alfavärdet kan mindre el säljas och 

investeringen blir mindre lönsam. Elpriset påverkar lönsamheten eftersom det avgör 

både kostnaden för elanvändning och intäkten från elförsäljning. Bränslepriserna 

påverkar lönsamheten genom att avgöra kostnaden för bränsleanvändningen. Hur stort 

värmebehovet är påverkar lönsamheten genom att det avgör hur stor pannanläggning 

som behövs när investeringen genomförs och hur hög utnyttjandegrad anläggningen 
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har när den är byggd. De förutsättningar som förändras i känslighetsanalyserna är 

därför: 

• Investeringskostnaderna 

• Alfavärde, vilket beskriver förhållandet mellan producerad el och värme 

• Elpris 

• Bränslepris 

• Värmebehov 

5.1 Business Case Grycksbo 

För att kunna genomföra en närmare analys av affärsmöjligheten i Grycksbo behövs en 

bättre förståelse för hur Grycksbo Papers ångbehov ser ut. Anders Lundqvist som är 

ansvarig för pannorna på Grycksbo Paper bistod med ett diagram över 

ångförbrukningen 2006. Diagrammet visas i Figur 20 nedan. 

 

Figur 20 Diagram över Grycksbo Papers ångbehov 

Vid en granskning av diagrammet syns att pappersbruket i princip har samma 

ångbehov året runt och att det endast har ett produktionsstopp på ca 1 vecka vid 

midsommar. Detta jämna ångbehov gör pappersbruket näst intill idealiskt att ha som 

mottrycksindustri. Anledningen är att pannan då inte behöver variera sitt effektuttag 

över varken dygnet eller året. 

I Modest byggs en modell upp enligt noddiagrammet i Bilaga 8. I bilagan finns även 

data om anläggningarna i modellen. I denna modell anses effektbehovet konstant vara 

32 MW förutom den tid produktionen står still under sommaren. Att anta ett helt 

konstant effektbehov minskar noggrannheten i beräkningarna något. Med hänsyn till 

att effektbehovet är så jämt som Figur 20 visar anses noggrannheten vara tillräcklig. 

Priset på de bränslen som används finns angivet i Bilaga 5.  
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Två olika fall modelleras för Grycksbo. Det första fallet är att allt fortsätter som idag, 

det vill säga att Grycksbo Papers producerar sin ånga via olja och el samt producerar el 

i sin befintliga turbin. Detta fall kallas i tabellerna nedan för Nuläge. I det andra fallet 

möjliggörs en investering av en kraftvärmeanläggning. Den nya kraftvärme-

anläggningen får en investeringskostnad per MW värmeeffekt som installeras. Den 

nya kraftvärmeanläggningen antas elda RT-flis. Det andra fallet kallas Nyinvest. 

Enligt avsnitt 2.5.4 är det viktigt att personer med positiv inställning till samarbeten 

involveras för att samarbeten i form av industrikombinat ska genomföras. Ansvarig 

personal på Grycksbo Paper säger sig vara positivt inställda till denna typ av 

samarbeten om det medför fördelar för båda parter.  

5.1.1 Resultat för Grycksbo 

Resultaten av simuleringarna visar att det är mycket lönsamt att investera i en ny 

kraftvärmeanläggning. I Tabell 20 ses de ekonomiska resultaten av simuleringarna. 

Tabell 20 Sammanställning av ekonomiska data för Grycksbo 

Fall Systemkostnad 
(MSEK) 

Investering 
(MSEK) 

Kostnad per 
år (MSEK) 

Pay off-tid 
(År) 

Nuläge 1000 0 136  

Nyinvest 387 541 -21  

Skillnad -613 541 -157 3,4 

Systemkostnaden som redovisas är nuvärdet av alla ut- och inbetalningar som görs för 

att tillgodose Grycksbo Papers ångbehov. Systemkostnaden kan beskrivas som den 

totala produktionskostnaden för ångan under 10 år. Se avsnitt 3.3 för en mer utförlig 

beskrivning av vad som ingår i systemkostnaden. Kolumnen ”Kostnad per år” anger 

den årliga produktionskostnaden för ångan. 

Skillnaden i systemkostnad visar att nuvärdet för investeringen är 613 MSEK. Den 

årliga besparingen leder till en pay off-tid på 3,4 år. 

Den investering som görs i Nyinvest-fallet är en kraftvärmepanna med en termisk 

effekt på 42 MW och en turbin på 10 MW till en kostnad av 541 MSEK. Den nya 

pannan tillgodoser Grycksbo Papers totala ångbehov. I Nyinvest-fallet är de årliga 

kostnaderna för att tillgodose värmebehovet negativa, vilket betyder att intäkterna från 

elförsäljningen täcker alla de rörliga kostnaderna för värmeproduktionen. 

Marginalkostnaden för värmeproduktionen är med andra ord inte bara låg, utan till och 

med negativ. 

Genomförs nyinvesteringen påverkas bränsleanvändningen och koldioxidutsläppen 

enligt Tabell 21. 



 

 58 

Tabell 21 Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för Grycksbo 

Fall Olje-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
förbrukning 
(GWh/år) 

Biobränsle-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
produktion 
(GWh/år) 

Lokalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Globalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Nuläge 320 10 0 33 86 500 63 000 

Nyinvest 0 0 395 82 0 -82 000 

Skillnad -320 -10 395 49 -86 500 -145 000 

Det som tydliggörs i Tabell 21 är att olje- och elförbrukningen för att producera ånga 

helt försvinner och ersätts av biobränslen. Elproduktionen ökar också från 33 GWh/år 

till 82 GWh/år. Miljövinsterna av denna investering är mycket stora sett till 

koldioxidutsläppen. Som synes i Tabell 21 reduceras det lokala koldioxidutsläppet 

med 86 500 ton per år och de globala utsläppen reduceras ännu mer. Anledningen till 

att de globala koldioxidutsläppen minskar ännu mer är att elförbrukningen minskar 

och elproduktionen ökar vilket leder till att mindre kol behövs i kolkondensverken som 

anses utgöra marginalproduktionen av el. 

5.1.2 Känslighetsanalys för Grycksbo 

En känslighetsanalys genomförs för att se hur casets lönsamhet förändras då vissa 

omvärldsfaktorer ändrar sig.  

För känslighetsanalysen av bränslepriser, elpriser och värmebehov anses pannan redan 

ha byggts då förhållandena förändras. Detta betyder att storleken på pannan inte kan 

förändras.  

Investeringskostnad och alfavärde anses istället vara kända före investeringen tas. 

Därför kan storleken på pannan anpassas för att passa dessa värden. Till exempel kan 

en mindre panna byggas om investeringskostnaden visar sig vara mycket högre än 

förväntat.  

I känslighetsanalysen förändras samtliga värden med ± 20 %. Notera att ökning 

respektive minskning av parametrarnas värde hela tiden görs så att ett ökat nuvärde fås 

åt höger. 
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Figur 21 Känslighetsanalys Grycksbo 

Vid en förändring av värmebehovet med minus 20 % försämras nuvärdet ner till 386 

MSEK från det ursprungliga 613 MSEK. Att ett minskat värmebehov får stort 

genomslag på resultatet beror i detta fall på att grundinvesteringen ligger fast. Det vill 

säga att en panna på 42 MW har installerats men det finns bara värmebehov för 34 

MW inklusive elproduktion. Om värmebehovet ökar med 20 % har det ingen påverkan 

alls på casets resultat, detta för att det ökade värmebehovet måste tillgodoses med de 

gamla olje- och elpannorna. 

När oljepriset sjunker med 20 % försämras resultatet av nyinvesteringen ner till 401 

MSEK. Anledningen är att systemkostnaden i Nuläge-fallet sjunker då Grycksbo 

Paper idag eldar mycket olja. Att nuvärdet inte ökar lika mycket när priset på olja 

stiger med 20 % har att göra med att Grycksbo Paper då kan växla över och använda 

mer el för ångproduktion i Nuläget. Att mer el kan användas för ångprouktion leder till 

att systemkostnaden i Nuläget inte ökar lika mycket som den minskade när priset 

sjönk. 

Om elpriset skulle sjunka med 20 % blir nuvärdet av investeringen 462 MSEK. 

Anledningarna till att elpriset har stor påverkan är dels att intäkterna från 

elförsäljningen i Nyinvest-fallet sjunker och dels att det i Nuläge-fallet blir billigare att 

framställa ånga till Grycksbo Paper med elpannan än oljepannan. När elpriset ökar 

med 20 % tjänas mer pengar på den sålda elen från kraftvärmepannan i Nyinvest-fallet 

men kostnaderna i Nuläge-fallet ökar bara marginellt på grund av att Grycksbo Paper i 

huvudsak eldar olja. Detta leder till att lönsamheten i investeringen påverkas mer av 

fallande elpriser än stigande.  

För att undersöka hur investeringen påverkas av elpriser som liknar de Europeiska 

elpriserna sätts det till 1000 SEK/MWh på dagarna och 500 SEK/MWh på nätterna. 
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Eftersom Grycksbo Papers produktion körs kontinuerligt under dygnet blir medelpriset 

på el ungefär 750 SEK/MWh för denna analys. Då ett kontinuerligt elpris på 712 

SEK/MWh används för resultaten i avsnitt 5.1.1 ger det Europeiska elpriset bara ett 

marginellt ökat nuvärde.   

I beräkningen av nuvärdet i detta case räknas det med att hela investeringsbeloppet 

betalas ut första året. Beloppet som nuvärdet påverkas med är 20 % av den tänkta 

investeringen på 541 MSEK. Sänks priset på investering med 20 % ökar därför 

nuvärdet med 108 MSEK och höjs istället priset minskar nuvärdet med 108 MSEK. 

Då biobränslepriserna varierar med 20 % varierar nuvärdet mellan 558 och 668 

MSEK. Att variationen är symetrisk runt Nyinvest-fallet är logiskt då den nya pannan 

helt eldas med biobränsle. 

Alfavärdet styr både hur stor kraftvärmeanläggningen ska vara och hur mycket el som 

kan produceras givet Grycksbo Papers värmebehov. Anledningen till att alfavärdet styr 

kraftvärmeanläggningens storlek är att ett högre alfavärde leder till att mer termisk 

effekt blir till el och således ger ett högre värde att en större kraftvärmeanläggning 

måste byggas. En sänkning av alfavärdet med 20 % leder till att nuvärdet blir 565 

MSEK. En höjning av alfavärdet med 20 % leder till att nuvärdet blir 661 MSEK. 

5.1.3 Sammanfattning och diskussion Grycksbo 

En investering på 541 MSEK i en kraftvärmeanläggning för att förse Grycksbo Paper 

med ånga ger ett förväntat nuvärde på 613 MSEK. Detta nuvärde är baserat på en 

kalkyl gjord över 10 år med 6 % kalkylränta. Nuvärdet beror på minskade 

produktionskostnader för ångan.  

Investeringen är mycket lönsam med ett betalningsöverskott på 157 MSEK årligen 

jämfört med nuläget. I Nyinvest-fallet erhålls dessutom en negativ marginalkostnad för 

värmeproduktionen. Det betyder att mer pengar tjänas ju mer värme som levereras. Att 

mer pengar tjänas beror på att intäkten från elförsäljningen är större än kostnaden för 

bränsle. Mycket förmånliga avtal angående värmeleveranser kan därför slutas med 

dels Grycksbo Paper och dels industrier som kan tänka sig att etablera sig på orten tack 

vare billig värme.  

Känslighetsanalysen visar att nuvärdet påverkas mest av minskat värmebehov hos 

Grycksbo Paper och därefter sänkt oljepris, sänkt elpris samt investeringskostnaden. 

Att både värmebehovet och investeringskostnaden påverkar nuvärdet mycket betyder 

att det är viktigt att dimensionera pannan efter rätt behov så att en för stor panna inte 

byggs. Alla känslighetsanalyser visar dock tydligt på ett högt nuvärde.  

Den största risken med affären är risken att Grycksbo Paper lägger ner sin verksamhet. 

Detta ses bland annat genom att ett minskat värmebehov är det som påverkar nuvärdet 

mest negativt. Risken att värmekunden, i detta fall Grycksbo Paper, lägger ned sin 

verksamhet kallas kundrisk. Enligt avsnitt 2.6 är det en av de vanligaste orsakerna till 
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att denna typ av affärer inte görs av Vattenfall. För att minska kundrisken kan enligt 

avsnitt 2.6 så kallade koncerngarantier begäras. Koncerngarantierna innebär att 

Vattenfall får betalt en viss summa pengar under avtalets tid även om Grycksbo Paper 

läggs ned. Kundrisken kan också minskas på andra sätt. Ett sätt är att Grycksbo Paper 

bidrar till investeringen eller gör en annan stor investering. Enligt avsnitt 2.5.5 visar 

det att ägarna till Grycksbo Paper tror på framtiden för Grycksbo Paper. Om ägarna 

inte trodde på framtiden skulle de inte investera pengar i företaget. 

RT-flis antas användas i den kraftvärmeanläggning som föreslås. Tillgången till RT-

flis undersöks dock inte i detta arbete. Om dyrare biobränsle än RT-flis måste 

användas i den föreslagna kraftvärmeanläggningen minskar lönsamheten i 

investeringen. Känslighetsanalysen visar att investeringen är lönsam även om 

biobränsle med högre pris används. Det bör därför inte vara ett problem att tillgången 

till RT-flis inte undersöks i detta arbete. 

Genom att ersätta de olje- och elpannor som idag producerar ånga med en 

biobränsleeldad kraftvärmeanläggning fås också positiva effekter på CO2 utsläppen. 

Lokalt minskar utsläppen med 86 500 ton CO2 och globalt med 145 000 ton CO2. Med 

detta i åtanke skulle investeringen inte bara generera pengar till Vattenfall utan även 

kunna bidraga till att förstärka synen på Vattenfall som en miljöinriktad energiaktör 

och på det sättet generera goodwill till företaget.  

5.2 Business Case Ludvika och Grängesberg 

I analysen av detta business case används två scenarion angående storleken på 

Spendrups värmebehov. För varje scenario jämförs två situationer, en referenssituation 

utan kombinat och en situation med ett kombinat. Lägg märke till skillnaden mellan ett 

scenario och en situation. Kombinationen av ett scenario och en situation benämns i 

fortsättningen som ett fall.  

Ovanstående resonemang leder till de fyra fallen ”Grundscenario Utan kombinat”, 

”Grundscenario Med kombinat”, ”Expansionsscenario Utan kombinat” och 

”Expansionsscenario Med kombinat”, se Tabell 22 för en schematisk översikt av 

fallen.  

I referensfallet ”Grundscenario Utan kombinat” anses förhållandena återspegla dagens 

förhållanden. De förutsättningar som används är att VB Energi levererar fjärrvärme till 

nätet i Ludvika samt processvärme till ABB och Impregna. Värmet produceras i 

Ludvika Värme Central, LVC, där RT-flis och skogsflis utgör merparten av bränslet 

medan olja används som spetslast. I Grängesberg producerar VB Energi fjärrvärme i 

Grängesberg Värme Central, GVC, där skogsflis används som huvudsakligt bränsle. 

Ingen förbindelse finns mellan fjärrvärmenäten. (VB Energi, 2007) Spendrups 

producerar värme med hjälp av olja och el i sin anläggning i Grängesberg. Spendrups 

arbetar i dagsläget med projekt för att kunna använda restprodukter i form av drav och 
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metangas som bränslen. (Larsson, 2007) Även drav och metangas anses därför kunna 

användas som bränsle till Spendrups.  

För fallet ”Grundscenario Med kombinat” används ovan presenterade förutsättningar 

med den skillnaden att möjlighet finns att investera i en ny kraftvärmeanläggning i 

Grängesberg och en förbindelse mellan fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg. 

Den nya kraftvärmeanläggningen kan leverera processvärme till Spendrups och 

fjärrvärme till fjärrvärmenäten. Som namnet antyder kan anläggningen också 

producera el före värmet levereras.  

Förutsättningarna i Expansionsscenariot avspeglar möjligheten att Spendrups 

värmebehov ökar med 150 % till följd av ökad produktion i Grängesberg.  

I fallet ” Expansionsscenario Utan kombinat” anses detta behov tillgodoses genom att 

investera i ångpannor som levererar ånga med lågt tryck. Denna ånga kan inte 

användas till att producera el utan kan endast användas i Spendrups produktion. I 

övrigt råder samma förutsättningar som i fallet ”Grundscenario Utan kombinat”, vilket 

betyder att de nya ångpannorna inte kan leverera värme till fjärrvärmenätet i 

Grängesberg och att ingen förbindelse finns mellan näten i Ludvika och Grängesberg. 

I fallet ”Expansionsscenario Med kombinat” anses Spendrups behov istället kunna 

tillgodoses genom att investera i en kraftvärmeanläggning. Precis som i 

”Grundscenariot Med kombinat” kan kraftvärmeanläggningen leverera processvärme 

till Spendrups och fjärrvärme. Även i detta fall finns möjligheten att investera i en 

förbindelse mellan fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg.  

Tabell 22 Scenarion och situationer som bildar fall i Ludvika och Grängesberg 

Scenario  
Grundscenario  Expansionsscenario 

Utan kombinat  Spendrups nuvarande 
behov 

 Spendrups behov ökat 

 Möjlighet för 
ångpannor 

S
it

ua
ti

on
 

Med kombinat  Spendrups nuvarande 
behov 

 Möjlighet för 
kraftvärmeanläggning 

 Möjlighet för förbindelse 
mellan fjärrvärmenäten 

 Spendrups behov ökat 

 Möjlighet för 
kraftvärmeanläggning 

 Möjlighet för 
förbindelse mellan 
fjärrvärmenäten 

Se Bilaga 9 för information om de bränslen som används i Ludvika och Grängesberg. 

Se Bilaga 10 för mer detaljerad information om förutsättningarna vad gäller 

anläggningar och värmebehov. I Bilaga 11 ses noddiagrammet för den modell som 

används. 

Enligt avsnitt 2.5.4 är det viktigt att personer med positiv inställning till samarbeten 

involveras för att samarbeten i form av industrikombinat ska genomföras. Ansvarig 
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personal på Spendrups sa sig vara positivt inställda till denna typ av samarbeten om 

det medför fördelar för båda parter.  

5.2.1 Resultat för Grundscenariot 

Resultaten för detta scenario visar att det är lönsamt att investera i en 

kraftvärmeanläggning under de givna förutsättningarna, se Tabell 23. 

Tabell 23 Sammanställning av ekonomisk data för Grundscenariot i Ludvika och 
Grängesberg 

Fall Systemkostnad 
(MSEK) 

Investering 
(MSEK) 

Kostnad per 
år (MSEK) 

Pay off-tid 
(År) 

Utan kombinat 259 0 35  

Med kombinat 213 94 16  

Skillnad -46 94 -19 4,9 

Systemkostnaden som redovisas är nuvärdet av alla ut- och inbetalningar som görs för 

att tillgodose värmebehovet i systemet. Systemkostnaden kan beskrivas som den totala 

produktionskostnaden för all värme i systemet under 10 år. Se avsnitt 3.3 för en mer 

utförlig beskrivning av vad som ingår i systemkostnaden. Kolumnen ”Kostnad per år” 

anger den årliga produktionskostnaden för all värme i systemet. 

I Tabell 23 visas skillnaden i systemkostnad som betyder att nuvärdet för investeringen 

är 46 MSEK. Även pay off-tiden på 4,9 år framgår av Tabell 23. 

Investeringarna som görs i fallet Med kombinat är en kraftvärmeanläggning med 6 

MW termisk effekt och en förbindelse mellan näten i Ludvika och Grängesberg med 

en kapacitet på 4 MW. Den nya kraftvärmeanläggningen tillgodoser majoriteten av 

Spendrups värmebehov, majoriteten av behovet i fjärrvärmenätet i Grängesberg och en 

liten del av behovet i fjärrvärmenätet i Ludvika.  

Kostnad och alfavärde för kraftvärmeanläggningen är anpassade för anläggningar med 

en ungefärlig värmeeffekt på 25 MW. Det är därför osäkert om en anläggning på 6 

MW kan byggas på det sätt som denna lösning kräver. 

Genomförs investeringen på det sätt som denna lösning föreslår påverkas 

bränsleanvändning och koldioxidutsläpp på det sätt som Tabell 24 visar. 
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Tabell 24 Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för Grundscenariot i Ludvika och 
Grängesberg 

Fall Olje-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
förbrukning 
(GWh/år) 

Biobränsle-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
produktion 
(GWh/år) 

Lokalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Globalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Utan 
kombinat 

24 11 126 0 6530 17235 

Med 
kombinat 

5 2 169 11 1227 -8070 

Skillnad -20 -9 43 11 -5303 -25306 

Olje- och elförbrukningen minskar till följd av att Spendrups värmebehov i denna 

lösning tillgodoses med biobränsle från den nya kraftvärmeanläggningen istället för 

olja och el. Oljeförbrukningen minskar också till följd av att mindre olja behöver 

användas som spetsbränsle i Ludvika då kraftvärmeanläggningen via förbindelsen med 

Ludvikas fjärrvärmenät kan tillgodose en del av värmebehovet. Som en följd av att 

olja och el ersätts med biobränsle ökar biobränsleanvändningen. Elproduktionen ökar 

eftersom kraftvärmeanläggningen producerar el före den levererar värme. För en mer 

detaljerad beskrivning av hur driften av de olika pannorna påverkas se Bilaga 12. 

De lokala koldioxidutsläppen minskar till följd av att olja ersätts med biobränsle. 

Anledningen till att de globala koldioxidutsläppen minskar ännu mer är att 

elförbrukningen minskar och elproduktionen ökar. Minskad elförbrukning och ökad 

elproduktion leder till att mindre kol behövs i kolkondensverken som anses utgöra 

marginalproduktionen av el.  

5.2.2 Resultat för Expansionsscenario 

Resultaten för Expansionsscenariot visar att det inte är lönsamt att investera i en 

kraftvärmeanläggning istället för i en ångpanna med de givna förutsättningarna, se 

Tabell 25.  

Tabell 25 Sammanställning av ekonomisk data för Expansionsscenariot i Ludvika och 
Grängesberg 

Fall Systemkostnad 
(MSEK) 

Investering 
(MSEK) 

Kostnad per 
år (MSEK) 

Pay-offtid 
(År) 

Utan kombinat 385 109 37  

Med Kombinat 397 247 20  

Skillnad 12 138 -17 8,2 

Systemkostnaden som redovisas är nuvärdet av alla ut- och inbetalningar som görs för 

att tillgodose värmebehovet i systemet. Systemkostnaden kan beskrivas som den totala 

produktionskostnaden för all värme i systemet under 10 år. Se avsnitt 3.3 för en mer 

utförlig beskrivning av vad som ingår i systemkostnaden. Kolumnen ”Kostnad per år” 

anger den årliga produktionskostnaden för all värme i systemet. 
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Skillnaden i systemkostnad visar att nuvärdet för investeringen i en 

kraftvärmeanläggning är -12 MSEK. Kostnaden för att tillgodose värmebehovet är 17 

MSEK mindre per år med kraftvärmeanläggningen men investeringen som behövs är 

så stor att ett negativt nuvärde erhålls tillsammans med en pay off-tid på 8,2 år.  

Värt att notera är att det positiva nuvärdet för kraftvärmeanläggningen i 

Grundscenariot erhålls vid jämförelse med dagens värmeproduktion. Det negativa 

nuvärdet för Expansionsscenariot  erhålls istället vid jämförelse med en investering i 

en ångpanna med billigt bränsle.  

I fallet Utan kombinat görs en investering i en ångpanna på 15 MW. I fallet Med 

kombinat görs investeringar i en kraftvärmeanläggning med 16 MW termisk effekt och 

i en förbindelse mellan fjärrvärmenäten på 10 MW. Eftersom kraftvärmeanläggningen 

använder en del av ångan till att producera el är endast 13 MW ånga tillgängligt efter 

turbinen. 

Om en investering görs i en kraftvärmeanläggning trots den svaga lönsamheten 

påverkas bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen på det sätt som Tabell 26 visar. 

Tabell 26 Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för Expansionsscenariot i Ludvika 
och Grängesberg 

Fall Olje-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
förbrukning 
(GWh/år) 

Biobränsle-
förbrukning 
(GWh/år) 

El-
produktion 
(GWh/år) 

Lokalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Globalt 
koldioxid-

utsläpp 
(ton/år) 

Utan 
kombinat 

12 1 234 0 3169 4360 

Med 
kombinat 

14 7 260 27 3716 -16695 

Skillnad 2 5 26 27 548 -21054 

Oljeförbrukningen är högre i fallet Med kombinat än i fallet Utan kombinat. 

Anledningen är att den höga investeringskostnaden för kraftvärmeanläggningen gör att 

mer olja används för att täcka effekttopparna. Detsamma gäller för skillnaden i 

elförbrukning. Biobränsleförbrukningen är större i fallet Med kombinat på grund av 

elproduktionen. För en mer detaljerad beskrivning av hur driften av de olika pannorna 

påverkas se Bilaga 13. 

I detta scenario händer det intressanta att de lokala koldioxidutsläppen ökar i fallet 

Med kombinat men samtidigt minskar de globala utsläppen. De lokala 

koldioxidutsläppen ökar på grund av att oljeförbrukningen ökar. De globala 

koldioxidutsläppen minskar på grund av att mer el produceras. Den producerade elen 

anses ersätta el från kolkondenskraftverk. Eftersom mindre kol då behöver användas i 

kolkondenskraftverk minskas de globala utsläppen av koldioxid.  
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5.2.3 Känslighetsanalys Expansionsscenario 

Känslighetsanalysen för Ludvika och Grängesberg görs för Expansionsscenariot. 

Anledningen är att det anses mest troligt att en kraftvärmeanläggning skulle byggas 

om Spendrups expanderar. Anledningen till detta är att kraftvärmeanläggningen som 

föreslås i Grundscenario Med kombinat anses för liten för att kunna byggas på det sätt 

som lösningen kräver.  

Investeringen i en kraftvärmeanläggning når inte riktigt de ställda lönsamhetskraven 

när den jämförs med en investering i en billigare ångpanna. Skillnaden är däremot inte 

stor. Med förändrade förutsättningar skulle en kraftvärmeanläggning kunna bli mer 

lönsam än den billigare ångpannan. I detta avsnitt undersöks vilka förutsättningar som 

bör gälla för att kraftvärmeanläggningen ska bli mer lönsam än ångpannan.  

Eftersom investeringen i en kraftvärmeanläggning inte är lönsam med de givna 

förutsättningarna förändras förutsättningarna före investeringen tas. Detta innebär att 

storleken på anläggningarna kan påverkas i känslighetsanalysen. Lägg märke till att 

detta skiljer sig från den känslighetsanalys som genomförs i Business Case Grycksbo. 

Figur 22 visar förändringen i nuvärde för fallet Expansionsscenario Med kombinat i 

förhållande till fallet Expansionsscenario Utan kombinat när de givna parametrarna 

ökas respektive minskas 20 %. Det är med andra ord skillnaden mellan de två fallen 

som redovisas i figuren. Notera att ökning respektive minskning av parametrarnas 

värde hela tiden görs så att ett ökat nuvärde fås åt höger. 

 

Figur 22 Känslighetsanalys för Expansionsscenariot i Ludvika och Grängesberg 

Som Figur 22 visar påverkas investeringens nuvärde mest av investeringskostnaden. 

Detta beror på att investeringskostnaden är den enskilt största delen av investeringens 

nuvärde. När en lägre investeringskostnad används ökar också storleken på den 

installerade kraftvärmeanläggningen vilket gör att mer el kan produceras. Nuvärdet 
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ökar från det ursprungliga värdet på – 12 MSEK till 38 MSEK då investerings-

kostnaden sänks med 20 % medan nuvärdet blir så lågt som – 58 MSEK då 

investeringskostnaden ökas med 20 %. I denna analys förändras endast kraftvärme-

anläggningens investeringskostnad. Investeringskostnaden för den ångpanna som 

används i referensfallet förändras inte.  

Eftersom investeringskostnaden påverkar lönsamheten kraftigt genomförs en 

känslighetsanalys med en investering i en alternativ kraftvärmeanläggning. Data för 

denna anläggning återfinns i Tabell 4 (kostnaden är 9,25 MSEK/MW och alfavärdet 

mot fjärrvärme är 0,35 medan det är 0,3 mot 5 bars mottryck). Nuvärdet för 

investeringen i denna anläggning blir så högt som 98 MSEK vilket ytterligare visar hur 

stor roll investeringskostnaden spelar. Att nuvärdet ökar beror inte bara på en lägre 

investeringskostnad utan även på att ett högre alfavärde möjliggör mer elförsäljning. 

Storleken på anläggningen blir 23 MW värme vilket är något mindre än vad de givna 

förutsättningarna är tänkta att gälla för. De givna förutsättningarna är tänkta att gälla 

för 40 MW värme. Investeringens känslighet för kraftvärmeanläggningens 

anläggningsdata framgår tydligt av denna känslighetsanalys.  

Efter investeringskostnaden påverkas nuvärdet mest av förändringar av elpriset. 

Anledningen till detta är att värdet av elförsäljningen förändras. Då elpriset ökas 

investeras i en något större kraftvärmeanläggning för att till fullo dra nyttan av 

möjligheten till elproduktion vilket leder till ett nuvärde på 18 MSEK. Då elpriset 

minskas sjunker nuvärdet till – 40 MSEK. För att undersöka hur investeringen 

påverkas av elpriser som liknar de europeiska elpriserna sätts elpriset till 1000 

SEK/MWh på dagarna och 500 SEK/MWh på nätterna. 06.00 till 18.00 anses vara dag 

och 18.00 till 06.00 anses vara natt. På helgerna anses 500 SEK/MWh gälla. Då 

Spendrups produktion körs kontinuerligt söndag kväll till fredag kväll och behovet av 

fjärrvärme är nästan lika stort på natten som på dagen påverkas resultatet relativt lite 

av denna analys. Nuvärdet för investeringen då europeiska elpriser används är -17 

MSEK. Nuvärdet påverkas med andra ord negativt av förändringen. 

Alfavärdet påverkar investeringen av samma anledning som elpriset - ett förändrat 

alfavärde gör att värdet av den totala elförsäljningen förändras. Skillnaden är att 

alfavärdet påverkar den producerade mängden el istället för det pris som kan tas för 

varje producerad enhet. Alfavärdet påverkar också storleken på den installerade 

värmeeffekten i kraftvärmeanläggningen. Anledningen är att ett högre alfavärde gör att 

större total värmeeffekt behövs för att få samma effekt efter turbinerna. Med 20 % 

högre alfavärde fås ett nuvärde på 3 MSEK. Då alfavärdet sänks fås ett nuvärde på  

- 27 MSEK. 

Vid en minskning av värmebehovet med 20 % fås ett nuvärde på – 17 MSEK och vid 

en ökning med 20 % blir nuvärdet – 8 MSEK. Värmebehovets storlek påverkar 

storleken på de anläggningar som installeras, både ångpannan och kraftvärme-

anläggningen. Dessa förändringar tar i stor utsträckning ut varandra vilket gör att 
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skillnaden mellan systemkostnaderna inte påverkas särskilt mycket. En viktig aspekt 

som inte tas med i denna analys är att kostnaden per MW installerad effekt påverkas 

av hur stor anläggning som byggs. Vid analysen av hur värmebehovets storlek 

påverkar nuvärdet förändras samtliga värmebehov, det vill säga inte bara Spendrups 

värmebehov. 

Vid en sänkning av oljepriset med 20 % blir nuvärdet – 15 MSEK medan nuvärdet blir 

– 13 MSEK då oljepriset höjs med 20 %. Storleken på de pannor som byggs i 

respektive fall påverkas liksom driften av dessa, men skillnaden i nuvärde mellan de 

två fallen påverkas inte särskilt mycket av oljepriset. 

En förändring av biobränslepriserna påverkar inte heller nuvärdet nämnvärt eftersom 

det är skillnaden mellan de två fallen som redovisas och biobränslepriserna påverkar 

båda fallen ungefär lika mycket. Ett nuvärde på – 14 MSEK fås då priset för samtliga 

biobränslepriser höjs med 20 % och – 11 MSEK fås då priset sänks 20 %. 

5.2.4 Sammanfattning och diskussion Ludvika och Grängesberg 

I Grundscenariot fås ett positivt nuvärde på 21 MSEK för en investering i en 

kraftvärmeanläggning medan ett negativt nuvärde på – 12 MSEK erhålls för 

Expansionsscenariot. Det positiva nuvärdet i Grundscenariot beror på att referensfallet 

är att fortsätta med nuvarande pannor och dyra bränslen. Det negativa nuvärdet i 

Expansionsscenariot beror på att referensfallet är en ny ångpanna med billigt bränsle.  

I Grundscenariot är den kraftvärmeanläggning som föreslås så liten att det anses ytterst 

tveksamt om den kan byggas med den ångdata som används och till de kostnader som 

anges. Även i Expansionsscenariot kan det ifrågasättas om kraftvärmeanläggningens 

storlek är förenlig med använda ångdata och kostnader. 

Att investera i en kraftvärmeanläggning om Spendrups expanderar är inte mer lönsamt 

än att investera i en billig ångpanna. Åtminstone inte med de förutsättningar som 

används i denna analys. Förutsättningarna som används är dock satta för att inte 

överskatta potentialen för kraftvärme, följden av det är att potentialen kanske istället 

underskattas. Känslighetsanalysen visar att kraftvärmeanläggningen är mer lönsam än 

ångpannan när andra förutsättningar används. Noggrannheten i den indata som 

används anses därför inte vara tillräckligt hög för att kunna avfärda lönsamheten i en 

kraftvärmeanläggning. Ska säkra slutsatser kunna dras måste därför en djupare analys 

göras.  

Ett exempel på en djupare analys är en avvägning mellan investeringskostnad och 

möjlig elproduktion. Enligt avsnitt 3.5 fås också stora skillnader i investerings-

kostnader för likartade pannanläggningar då olika leverantörer tillfrågas. Görs nämnda 

avvägning och många olika leverantörer tillfrågas skulle kraftvärmeanläggningen 

kunna bli lönsam. Kraftvärmeanläggningen kan också bli lönsam om 

investeringskostnaderna för kraftvärmeanläggningar sjunker i hela branschen. 
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Investeringskostnaderna för kraftvärmeanläggningar skulle enligt avsnitt 3.5 kunna 

sjunka framöver till följd av vikande konjunktur för panntillverkarna. 

För att en investering i en kraftvärmeanläggning ska vara lönsamt är det viktigt att 

kraftvärmeanläggningen inte är för liten. Vid investeringar i små kraftvärme-

anläggningar erhålls höga investeringskostnader per installerad värmeeffekt. Dessutom 

fås låga alfavärden för små kraftvärmeanläggningar. Ett lågt alfavärde innebär lite 

elproduktion i förhållande till värmeproduktionen. Både höga investeringskostnader 

och låga alfavärden är hinder för lönsamheten för kraftvärmeanläggningar på orter där 

ingen industri med ett riktigt stort värmebehov finns. Det värmebehov som finns i 

Ludvika och Grängesberg är enligt resultaten i denna rapport precis på gränsen till att 

vara för litet. Att värmebehovet är på gränsen till att vara för litet visar sig genom att 

investeringen inte är lönsam men är nära att vara lönsam.  

Med ett större värmebehov skulle investeringen i en kraftvärmeanläggning i 

Grängesberg kunna bli lönsam. Anledningen är att lägre investeringskostnader per 

installerad värmeeffekt och högre alfavärde skulle kunna fås för en större 

kraftvärmeanläggning. Värmebehovet skulle öka om ett nytt företag med ett stort 

värmebehov etablerade sig i någon av orterna. Undersöks möjligheten att bygga en 

kraftvärmeanläggning i anslutning till Spendrups bör därför möjligheten att locka 

andra värmeintensiva företag till orten undersökas. Kanske skulle Vattenfall kunna 

locka företag till orten genom att erbjuda bra avtal på leverans av värme. 

De globala koldioxidutsläppen minskar med mer än 20 000 ton/år om en investering 

görs i en kraftvärmeanläggning både för Grundscenariot och Expansionsscenariot. I 

Grundscenariot beror minskningen på att jämförelsen görs med en situation då mycket 

olja eldas för att tillgodose Spendrups värmebehov samt att den producerade elen 

ersätter el producerad med hjälp av kolkondens. I Expansionsscenariot beror 

minskningen endast på elproduktionen eftersom jämförelsen görs med ett fall då oljan 

redan har ersatts av biobränsle. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser. 

I denna rapport presenteras ett flertal orter med affärsmöjligheter. Av dessa orter togs 

två vidare till fördjupad analys. Av dessa två orter visar investeringen i Grycksbo bäst 

resultat med ett nuvärde på 613 MSEK. Detta nuvärde betyder att investeringen är 

mycket lönsam. Nuvärdet erhålls genom att investera i en ny kraftvärmepanna för att 

producera el och leverera ånga till Grycksbo Paper. Alla känslighetsanalyser som görs 

för investeringen i Grycksbo visar ett högt positivt nuvärde. Den största risken med 

investeringen är att Grycksbo Paper lägger ned sin verksamhet. För att minska risken 

med en eventuell nedläggning kan Vattenfall till exempel kräva koncerngarantier. 

Koncerngarantier innebär att ägarna till Grycksbo Paper garanterar att de ska betala en 

summa pengar per år under ett visst antal år även om Grycksbo Paper läggs ned.   

Upplägg som liknar det som används i affären med Grycksbo Paper kan genomföras 

på andra pappersbruk. De pappersbruk som är intressanta är sådana som idag 

förbränner mycket olja eller använder sig av stora mängder el för ångproduktion. 

Kartläggningen av pappersbruk som görs i denna rapport pekar på att det finns stor 

potential för denna typ av affär i orterna Åsensbruk och Munkedal.  

I Ludvika och Grängesberg finns vissa förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt 

industrikombinat. Spendrups bryggeri är en stor användare av processånga och de 

planerar att bygga ut sin verksamhet i Grängesberg. I samband med detta måste de 

investera i nya pannor för att klara sitt ökade värmebehov. Om en investering görs 

tillsammans med VB Energi som äger fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg kan 

en kraftvärmeanläggning byggas som förser Spendrups med processånga och 

fjärrvärmenäten med värme. En förutsättning är då att en kulvert byggs mellan 

fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg. Enligt de beräkningar som görs i detta 

arbete har en investering i en kraftvärmeanläggning ett nuvärde på -12 MSEK. 

Referensfallet är då är en investering i en ångpanna utan elproduktion. Detta nuvärde 

innebär att investeringen inte är lönsam. Med en lägre investeringskostnad för 

kraftvärmeanläggningen skulle investeringen däremot vara lönsam. Investerings-

kostnaden för kraftvärmeanläggningen kan sjunka om konjunkturen för pann-

leverantörerna viker.  

Ytterligare två intressanta orter är Köping och Karlshamn. I Köping är upplägget på 

affärsmöjligheten att utnyttja spillvärme från produktionen av kalk till att producera el 

och fjärrvärme. Denna affärsmöjlighet är troligtvis mycket lönsam. Mer än så är svårt 

att säga i denna rapport på grund av att de inblandade företagen inte vill släppa 

nödvändig information. De inblandade företagen vill inte släppa nödvändig 

information eftersom de samarbetar med Fortum angående den affärsmöjlighet som 

diskuteras i detta arbete. Liknande upplägg på affär kan däremot tänkas tillämpbart på 

andra orter, även utanför Sveriges gränser.  
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I Karlshamn finns en affärsmöjlighet som innebär samarbete mellan ett flertal företag 

kring en kraftvärmeanläggning. Affärsmöjligheten verkar lönsam vid en översiktlig 

analys. Eftersom inblandade företag vill sköta affären själva kan arbetet inte tas längre 

än så i denna rapport. 
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7 Rekommendationer 

I detta kapitel presenteras rekommendationer för hur Vattenfall bör fortsätta arbetet 
med de affärsmöjligheter som presenteras. 

En rekommendation utgående från slutsatserna i denna rapport är att Vattenfall bör ta 

kontakt med Grycksbo Paper. Vid denna kontakt bör diskussioner föras om en 

investering i en kraftvärmeanläggning som kan förse Grycksbo Paper med 

processånga. Affärsmöjligheter som liknar den i Grycksbo anses även finnas vid 

pappersbruken i Åsensbruk och Munkedal. Vattenfall bör därför också ta kontakt med 

Arctic Paper som äger pappersbruken i Åsensbruk och Munkedal.  

Om och i så fall när Spendrups i Grängesberg fattar beslut om att expandera sin 

verksamhet bör Vattenfall, i egenskap av majoritetsägare i VB Energi, föra 

diskussioner med dem om ett samarbete kring en kraftvärmeanläggning. Då bör även 

möjligheten att locka andra värmeintensiva företag till orten undersökas. Vattenfall bör 

också bevaka utvecklingen på kostnaden för kraftvärmeanläggningar. Denna kostnad 

bör bevakas eftersom samarbetet med Spendrups skulle bli mer lönsamt om dessa 

kostnader sjönk.  Vattenfall bör också undersöka de lokala förutsättningarna för en 

kraftvärmeanläggning mer noggrant än vad som görs inom ramen för detta arbete. 

Under arbetet med rapporten har det upptäckts att ett flertal bra investeringar som 

liknar de som tas upp i rapporten redan håller på att genomföras. Detta visar att det 

tankesätt som rapporten är uppbyggd runt är på väg att slå igenom i Sverige eller 

möjligtvis redan har slagit igenom. Att tankesättet redan slagit igenom i Sverige leder 

till en rekommendation till Vattenfall att även gå utanför Sveriges gränser för att 

identifiera lönsamma affärer innan någon konkurrent gör det. Ett bra land att börja i är 

Norge där det förbrukas väldigt mycket olja och el inom industrin. I Norge finns även 

fördelen med en ny förbindelselänk för el ner till Nederländerna samt ett beslut av 

Svenska Kraftnät om en ny överföringskabel till Sverige. Dessa kablar kommer att 

leda till möjligheten att exportera el från Norge och sälja den till ett högre pris 

utomlands. Den möjligheten bör utnyttjas. 
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Bilaga 1  

I denna bilaga finns en lista med de branscher som anses. I listan återfinns också de 

informationskällor som används för att genomföra kartläggningen av dessa branscher. 

• Pappers- och massaindustrin: 

o Miljödatabas från skogsindustrierna för storlek på energianvändningen 

och typ av bränsle (Skogsindustrierna, 2007) 

o Examensarbetet Industriell Ekologi i Sverige (Petersson, 2006) 

• Cement- och Kalkindustrin 

o En sammanställning av produktionsenheter inom dessa industrier 

(Åhman, 2004) 

• Sågverksindustrin 

o Examensarbetet Industriell Ekologi i Sverige (Petersson, 2007) 

o För samband mellan årlig produktion och energianvändning används 

sambandet: 100 000 m3 produktionsvolym = 26 GWh energianvändning 

(Andersson, Frimanzon & Vidlund 2003). 

• Pelletproduktion: 

o Lista med produktionsanläggningar för pellets samt uppskattad 

produktionsvolym (Vinterbäck, 2007). 

o För samband mellan produktionsvolym och energianvändning används 

sambandet 150 kWh/ton pellets vilket avser nettotillförseln av värme 

(Andersson, Frimanzon & Vidlund 2003). 

• Stålindustrin 

o Branschorganisationen Jernkontorets hemsida, lista med samtliga 

organisationens medlemmar för företagsnamn (Jernkontoret, 2007). 

• Kemiindustrin: 

o Branschorganisationen Plast- och kemiföretagens hemsida, lista med 

medlemsföretag för företagsnamn (Plast- och kemiföretagen, 2007).  

• Mejerier: 

o Wikipedia för att identifiera de fem största mejeriföretagen i Sverige 

(Wikipedia, 2007b). 

• Bryggerier: 

o Branschorganisationen Sveriges bryggeriers hemsida används för att 

identifiera bryggeriföretagsnamn (Sveriges bryggerier, 2007). 

• Tapettillverkare: 

o Kontakt med företag som är aktivt i branschen används för att identifiera 

de största tillverkarna (Mr Perswall, 2007) 
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• Fågelförädling 

o Personlig kontakt med branschorganisationen Svensk fågel för att 

identifiera de största anläggningarna (Donis, 2007). 

• Margarintillverkare 

o Personlig kontakt med Svenska margarintillverkareförbundet för att 

identifiera de största anläggningarna (Breber, 2007). 

• Färdigrättsproducenter 

o Personlig kontakt med person aktiv i branschen används för att 

identifiera de största tillverkarna (Carlsson, 2007) 

För att inkludera stora energianvändare i andra branscher än de som presenteras ovan 

används en lista över tilldelning och rapporterade utsläpp av koldioxid 

(Energimyndigheten, 2007a). Undantaget från de anläggningar som tas med från 

nämnda lista är anläggningar som är avsedda för fjärrvärmeproduktion.  

För att kunna bedöma storlek på fjärrvärmenät, vilket bränsle som huvudsakligen 

används till värmeproduktion i nätet samt om det finns kraftvärmeverk används en 

sammanställning från Svensk fjärrvärme (Fjärrvärmestatistik. 2004). 

För samtliga branscher gäller att de identifierade företagens hemsidor besöks för 

kompletterande information i form av geografisk placering, produktionsvolym samt 

energianvändning där det ansetts nödvändigt. Eniros flygfotofunktion används för att 

verifiera att den identifierade adressen är en produktionsanläggning och inte bara 

kontor.  
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Bilaga 2  

I denna bilaga återfinns alla de industrier som markerades på en Sverigekarta under 

kartläggningen av intressanta branscher. Industrierna återfinns grupperade efter vilken 

bransch de tillhör. Undantag från detta är de industrier som identifieras genom att 

studera listan över tilldelningen av utsläppsrätter i Sverige. Industrier från den listan 

återfinns tillsammans oavsett vilken bransch de tillhör. Företagsnamn och ort anges. 

Pappers och Massabruk 

Abb Power Technology Products Figeholm 

Arctic Paper Håfreström Åsensbruk 

Arctic Paper Munkedal Munkedal 

Bäckhammars Bruk Åmotfors 

Crane Tumba 

Duni (Rexcell) Bengtsfors (Skåpafors) 

Klippan Klippan 

Klippan Mölndal 

M-real Pauliström 

SCA Wifstavarf 

Accent Eguity (tidigare Stora Enso) Grycksbo 

Svanskogs Bruk Svanskog 

Swedish Tissue Kisa 

Assi Domän Frövi 

Billerud Karlsborg 

Billerud Gruvön 

Cascades Djupafors 

Frantschach Pulp & Paper Dynäs 

Holmen Iggesund 

Holmen Wargön 

Klippan Lessebo 

Korsnäs Korsnäs 

M-real Husum 

Nordic Paper Säffle 

SCA Ortviken 

Smurfit Munksjö Billingsfors 

Stora Enso Fors 

Stora Enso Kvarnsveden 

Stora Enso Nymölla 

Stora Enso Skoghall 

Billerud Skärblacka 

Holmen Braviken 
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Holmen Hallsta 

Kappa Packaging Lövholmen 

SCA Munksund 

SCA Obbola 

Stora Enso Hylte 

Graphic Packaging International Sweden AB Fiskeby 

Knauf Danogifs GmbH Inland 

Lafarge SA Örebro 

M-real (Metsätissue) Katrinefors 

M-real Nyboholm 

SCA Edet 

Smurfit Munksjö Lagamill  

Smurfit Munksjö Jönköping 

Domsjö Fabriker Domsjö 

Rottneros Rockhammar 

Rottneros Rottneros 

Rottneros Utansjö 

Rottneros Vallvik 

SCA Östrand 

Smurfit Munksjö Aspa 

Stora Enso Norrsundet 

Stora Enso Skutskär 

Södra Cell Mönsterås 

Södra Cell Mörrum 

Södra Cell Värö 

Waggeryd Cell Waggeryd 

Wermland Paper Bäckhammar 

Wermland Paper Åmotfors 

smurfit kappa kraftliner Piteå 

Rexcell, Långedsverken Dals långed 

 

Cementindustri 

Cementa Slite 

Cementa Skövde 

Cementa Degerhamn 
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Kalkindustri 

Nordkalk Luleå 

Nordkalk Köping 

Nordkalk Lärbro 

SMA Sandarne 

SMA Boda 

SMA Rättvik 

SMA Oxelösund 

Sågverk 

Vida Alvesta 

Backe trä Backe 

SCA Bollstabruk 

Vida Borgstena 

Moelven Boxholm 

Jarl-Trä AB Broakulla 

Martinssons Group AB Bygdsiljum 

Derome AB Derome 

Setra Färila 

Stora Enso Grums 

Setra Hasselfors 

Setra Heby 

Vida Hestra 

Boo Hjortkvarn AB Hjortkvarn 

Vida Hjältevad 

Holmen Iggesund 

Bergkvist Insjön KB Insjön 

Moelven Karlskoga 

JG Anderssons Söner AB Karlskrona 

Setra Kastet 

AB Forssjö Bruk Katrineholm 

Derome AB Kinnared 

Södra Timber Kisa 

AB Karl Hedin  Krylbo 

Derome AB Kungsbacka 

Stora Enso Ljusne 

Södra Timber Långasjö 

Setra Lövholmen 

Bodafors trä AB Malmbäck 

Setra Malå 

Moelven Mockfjärd 
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Siljan Timber Mora 

Södra Timber Mönsterås 

AB CF Berg & CO Mörlunda 

AB Karl Hedin  Norberg 

Stora Enso Norrsundet 

Setra Nyby 

AB CF Berg & CO Orrefors 

SCA Piteå 

SCA Rundvik 

Setra Seskarö 

Stenvalls Trä Sikfors 

Setra Skinnskatteberg 

Jämtlamell industri AB Stugun 

SCA Sundsvall 

Moelven Torsby 

Fiskarheden trävaruaktiebolag Transtrand 

Södra Timber Traryd 

Moelven Töreboda 

Vida Urshult 

Rörvik Vetlanda 

SCA Vilhelmina 

Setra Vimmerby 

Vida Vislanda 

Södra Timber Väröbacka 

AB Hilmer Andersson Åmotfors 

Moelven Årjäng 

Norra skogsägarna Sävar 

Norrskog wood product Östavall 
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Pelletsfabriker 

SCA BioNorr AB Härnösand 

Skellefteå Kraft AB Skellefteå 

Bioenergi Luleå 

Laxå Pellets Laxå 

Lantmännen Agroenergi Ulricehamn 

Lantmännen Agroenergi Malmbäck 

Lantmännen Agroenergi Norberg 

Neova AB Vaggeryd 

Neova AB Forsnäs 

Neova AB Fremlingshem 

Lantmännen Agroenergi Sölvesborg 

Helsinge Pellets Edsbyn 

Mellanskog Bränsle Orsa 

Mellanskog Bränsle Säffle 

BooForsjö AB Katrineholm 

Södra Skogsenergi Mönsterås 

Vida Energi Hestra 

MBAB Energi Robertsfors 

Bure Pellets Bureå 

Mellanskog Bränsle Ljusne 

Borensberg Borensberg 

Jämtlamell Lit 

V-Pellets Grums 

Pajala Bioenergi Pajala 

Glommersträsk Miljöenergi Glommersträsk 

Sågverksassistans Svanskog 

Mockfjärd Biobränsle Mockfjärd 

Knäredssågen AB Knäred 

Dagligvaror 

Dafgårds Källby 

Findus Bjuv 

Scan Skara 

Lagerbergs Sölvesborg 

Kronfågel Valla i katrineholm 

Guldfågel Mörbylånga 

Aarhus-Karlshamn Karlshamn 

Unilever Helsingborg 

Källbergs (äggpulver) töreboda 

ARLA Alingsås 
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ARLA Falkenberg 

ARLA Göteborg 

ARLA Götene 

ARLA Jönköping 

ARLA Kallhäll 

ARLA Kalmar 

ARLA Kvibille 

ARLA Linköping 

ARLA Skövde 

ARLA Vimmerby 

ARLA Visby 

Skånemejerier Malmö 

Skånemejerier Lunnarp 

Skånemejerier Hörby 

Skånemejerier Kristianstad 

MILKO Bollnäs 

MILKO Grådö 

MILKO Karlstad 

MILKO Sundsvall 

MILKO Östersund 

Norrmejerier Umeå 

Norrmejerier Luleå 

Norrmejerier Burträsk 

Falköpingsmejerier Falköping 

Tapettillverkare 

Boråstapeter Borås 

Duro Gävle 

Nässjö Tapetfabrik Nässjö 

Bryggerier 

Carlsberg Falkenberg 

Coca-Cola Haninge 

Kopparbergs bryggeri Kopparberg 

Kopparbergs bryggeri, Zeunerts Sollefteå 

Krönleins bryggeri Halmstad 

Spendrups Grängesberg 

Spendrups Vårby 

Trensums bryggeri Tingsryd 

Åbro Vimmerby 

Kemiföretag 
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Eka Chemicals Alby 

Eka Chemicals Bohus 

Flügger AB Bollebygd 

Rosinco Filipstad 

Markpoint System Gothenburg 

Alufluor AB Helsingborg 

Akzo Nobel Rexolin AB Helsingborg 

Nexplo Bofors AB Karlskoga 

Nordic Synthesis AB Karlskoga 

PQ Silica Skattkärr Karlstad 

Svenska Rayon AB Karlstad 

Kimit Kiruna 

Akzo Nobel Deco International AB Kristinehamn 

Akzo Nobel Rexolin AB Kvarntorp 

Yara AB Köping 

Norwegian Hydro Gas Köping 

Norac Andos Köpmanholmen 

Arizona Chemical, DSM Scandinavia Landskrona 

Rohm and Haas Nordiska AB Landskrona 

Nordisk Carbon Black AB Malmö 

AB Stadex Malmö 

DuPont Swedchem Malmö 

PolyPeptides Laboratories AB Malmö 

Eastman Chemical Sweden AB Mölndal 

Dyno Nobel Sweden AB Nora 

Agroetanol AB Norrköping 

Perstorp Perstorp 

Akzo Nobel Base Chemicals Skoghall, Karlstad 

Noviant AB Skoghall, Karlstad 

BIM Kemi AB Stenkullen 

Perstorp Stenungsund 

Hydro Polymers AB Stenungsund 

Akzo Nobel Surface Chemistry AB. Stenungsund 

Eka Chemicals Stockvik 

DSM Anti-Infectives Sweden AB Strängnäs 

Akzo Nobel Sundsvall 

Arizona Chemical Söderhamn 

AstraZeneca Södertälje 

BP Chemicals Trelleborg 

Casco Inks  Trelleborg, 

Eka Chemicals Trollhättan 
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Fresenius Kabi Uppsala 

LignoTech AB Vänersborg 

Svensk Etanolkemi AB Örnsköldsvik 

Akzo Nobel Surface Chemistry Örnsköldsvik 

Lyckeby Stärkelsen Industrial Starches Kristianstad 

National Starch & Chemical AB Norrköping 

 

Företag ur stålindustrin 

Erasteel Kloster AB Långshyttan 

Erasteel Kloster AB  Söderfors 

Fagersta Stainless  Fagersta 

Höganäs AB  Höganäs 

Höganäs AB  Halmstad 

Outokumpo Stainless AB  Avesta 

Outokumpo Stainless AB  Degerfors 

Ovako Bar AB  Smedjebacken 

Ovako Bar AB  Boxholm 

Ovako Steel AB  Hofors 

Ovako Steel AB  Hällefors 

AB Sandvik Materials Technology Sandviken 

AB Sandvik Materials Technology Hallstahammar 

SSAB  Oxelösund 

SSAB  Luleå 

Uddeholms AB  Uddeholm 

Vargön Alloys  Vargön 

 

Industrier identifierade med hjälp av listan över tilldelningen av 
utsläppsrätter för koldioxid. 

Skandinaviska Raffinaderi AB Lysekil 

Preem Raffinaderi AB Göteborg 

Shell Raffinaderi AB Göteborg 

LKAB Kiruna 

Höganäs AB Höganäs 

Pilkington Floatglas Aktiebolag Halmstad 

Nynas Refining AB Nynäshamn 

Borealis AB Stenungsund 
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LKAB Malmberget 

LKAB Svappavaara 

SMA OXELÖ KALKVERK AB Oxelösund 

SMA Svenska Mineral AB Boda 

Rexam Glass Limmared AB Limmared 

Danisco Sugar AB Örtofta 

Sandvik Materials Technology Sandviken 

Boliden Bergsöe AB Landskrona 

Scandust AB Landskrona 

Nynas Refining AB Göteborg 

Arizona Chemical AB Sandarne 

Höganäs AB Halmstad 

AB Svensk Leca Linköping 

Saab Automobile AB Trollhättan 

Vattenfall AB Bjuv 

Procordia Food AB Eslöv 

Danisco Sugar AB Arlöv 

Volvo Powertrain Corporation Köping 

Borealis AB Stenungsund 

Astra Zeneca AB Södertälje 

Vattenfall AB Stenungsund 

Volvo Personvagnar AB  Torslanda 

Boliden Mineral AB Rönnskär 

Fastighets AB G-mästaren Bromma 

Spendrups Bryggeriaktiebolag Vårby 

SCANIA CV AB Oskarshamn 

SWEDISH TISSUE AB Kisa 

Akzo Nobel Surface Chemistry AB Örnsköldsvik 

Orrefors Kosta Boda AB Orrefors 

Trelleborg Industri AB Trelleborg 

Scana Steel Björneborg AB Björneborg 

Lafarge Tekkin AB V. Uppsala 

Volvo Aero AB Trollhättan 

Wienerberger AB Enköping 

Uddeholm Tooling AB Hagfors 

Casco Adhesives AB Kristinehamn 

ABB FASTIGHET AB                                   Västerås 

CC Höganäs Byggkeramik AB Höganäs 

Fresenius Kabi AB Brunna 

Gelita Sweden AB Klippan 

Vin & Sprit AB Åhus 
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SSAB Tunnplåt AB Borlänge 

Kemira Kemi AB Helsingborg 

Erasteel Kloster AB Långshyttan 

Erasteel Kloster AB Söderfors 

Erasteel Kloster AB Vikmanshyttan 

Celsius Fastighets AB Malmö 

Masonite AB Rundvik 

Volvo   

Danisco Sugar AB  

KANTHAL AKTIEBOLAG Hallstahammar 
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Bild på den Sverigekarta där intressanta industrier finns markerade. 

 



Bilaga 3 

 II 

 



Bilaga 4 

 I

Bilaga 4 

I denna bilaga återfinns en intervjuguide för telefonintervjuer med företags-

representanter: 

Hur stort värmebehov har ni? 

Vilken typ av värme använder ni? Är det ånga eller processvatten och i så fall vilket 

tryck använder ni idag? Varför används det trycket, är det nödvändigt för produktionen 

eller är det en gammal kvarlevnad från tiden då olja och el var billigt? 

Hur produceras denna ånga/vatten idag? Vilket bränslen använder ni? Behöver ni 

investera i nya produktionsanläggningar för värme? 

Hur ställer ni er till samarbete med en extern partner, i detta fall Vattenfall? 

Hur ser ert effektuttag ut över dygn och år? 
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I denna bilaga anges de bränslepriser som används tillsammans med vad dessa priser 

grundar sig på. 

Marknadspriset på olja utgår från ett fat Brent Oil 2007-12-11 (DI, 2007), ingen 

skillnad görs på EO1 och EO5 då osäkerheten är så stor i prisuppskattningarna att 

prisskillnaderna mellan de olika kvaliteterna anses försumbara.  

Marknadspriset på träpellets och RT-flis utgår från Energimyndighetens prisblad för 

biobränslen (Energimyndigheten, 2007b).  

De skatter som beaktas i detta arbete är energi-, koldioxid- och svavelskatt. 

Energiskatterna utgår från dagens skatter (Energimyndigheten, 2007c) medan drift- 

och underhållskostnader utgår från uppskattningar gjorda av erfaren personal 

(Romvall, 2007). Energiskatter samt drift- och underhållskostnader anses stiga med 

inflationen och för att få ett konstant pris som är enkelt att räkna med beräknas 

nuvärdet av kostnaden med det stigande priset för en MWh per år under 

analysperioden varefter ett konstantpris sätts som ger samma nuvärde.  

Kostnaden för utsläppsrätter uppskattas till 240 SEK/ton, Tabell 1 i huvudrapporten 

används för att beräkna kostnaden för koldioxidutsläpp per MWh för de olika 

bränslena. El belastas inte med kostnad för utsläppsrätter trots att utgångspunkten i 

denna rapport är att el ger upphov till koldioxidutsläpp. Anledningen till att el inte 

belastas med kostnad för utsläppsrätter i rapporten är att el i dagsläget inte belastas 

med kostnad för utsläppsrätter i Sverige.  

För marknadspris på el används det genomsmittliga spotpriset på Nordpool 2007-12-

11 (Nordpool, 2007).  

Företag som använder mycket el (mer än 60 MWh el per år och MSEK 

försäljningsvärde) är exkluderade från elcertifikatsystemet, vilket betyder att de inte 

behöver betala för elcertifikat för el till produktionsprocesser (Energimyndigheten, 

2007d). I detta arbete anses alla studerade företag vara exkluderade från 

elcertifikatsystemet vilket gör att el för användning till ångproduktion inte belastas 

med någon kostnad för elcertifikat. Priset på elcertifikat används i detta arbete istället 

endast för att öka intäkten från elproduktion som är berättigad till elcertifikat enligt 

energimyndigheten (2007d).  

Ett värde på 250 SEK/MWh (Franzén, 2007) används för elcertifikaten. För 

elproduktion som inte är berättigad till elcertifikat används samma pris som för 

elanvändning till produktionsprocesser. Energiskatten på el för industriella processer 

bortses ifrån då den är försvinnande liten i sammanhanget (Energimyndigheten, 

2007c) och de företag som ingår i Programmet för energieffektivisering slipper betala 

den (Energimyndigheten, 2007e).  
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Tabell 27 på nästa sida sammanställer de bränslepriser som används i arbetet 

tillsammans med de komponenter som ingår i priserna. 

Tabell 27 Bränslepriser i detta arbete 

 

Bränsle Marknadspris 
(SEK/MWh) 

Skatter 
(SEK/MWh) 

Kostnad för 
utsläppsrätter 
(SEK/MWh) 

DoU-
kostnader 

(SEK/MWh) 

Totalt 
(SEK/MWh) 

EO1 och 
EO5 
industri 

325 64 65 6 460 

EO5 
värmeverk 

325 333 65 6 729 

Träpellets 234 0 0 6 240 

RT-flis 72 0 0 23 95 

El 462 0 0 1 463 

El 
inklusive 
elcertifikat 

462 250 
(Elcertifikat) 

0 0 712 
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I denna bilaga förtydligas vilka komponenter som ingår i nuvärdena för de 

investeringar som presenteras i kapitel 4. I Bilaga 7 förklaras hur de ingående posterna 

beräknas. I den bilagan återfinns även den data som ligger till grund för beräkningarna. 

 

Nuvärde 
elförsäljning 
(MSEK) 

Nuvärde 
nuvarande 
elförsäljning 
(MSEK) 

Nuvärde 
besparing 
på 
bränsle 
(MSEK) 

Investerings-
kostnad 
(MSEK) 

Nuvärde 
(MSEK) 

Pay-
off-tid 

Bengtsfors        

Rexcell, skåpafors 48  188   236  

Rexcell, dals 
långed      0  

Munksjö, 
billingsfors      0  

Södra, billingsfors 55     55  

Kulvert och Panna     -5 -290 -295  

SUMMA 102  183 -290 -4 7,5 

        

Ludvika och 

Grängesberg        

Spendrups 155  262   417  

Fjärrvärme 91     91  

Kulvert och Panna       -505 -505  

SUMMA 246  262 -505 3 7,3 

        

Grycksbo        

Grycksbo Paper 514 -115 869   1 268  

Panna       -655 -655  

SUMMA 514 -115 869 -655 613 3,8 

        

Götene        

Scan i Skara 5  30   35  

Arla i Götene 36  0   36  

Dafgårds 9  52   61  

Turbin och Kulvert     -21 -167 -188  

SUMMA 50 0 60 -167 -57 11,1 

 



Bilaga 6 

 II 

 

 

Nuvärde 
elförsäljning 
(MSEK) 

Nuvärde 
nuvarande 
elförsäljning 
(MSEK) 

Nuvärde 
besparing 
på 
bränsle 
(MSEK) 

Investerings-
kostnad 
(MSEK) 

Nuvärde 
(MSEK) 

Pay-
off-tid 

Karlshamn        

Aarhuskarlshamn 273 -106 107   273  

Nordisk Etanol 703     703  

Kulvert och Panna       -958 -958  

SUMMA 976 -106 107 -958 18 7,2 

        

Köping        
Nordkalk 273     273  

Yara 27     27  

Turbin och Panna       -165 -165  

SUMMA 300   -165 135 4,0 

        

Munkedal        

Arctic Paper, 

Munkedal 404  684   1 087  

Panna       -514 -514  

SUMMA 404  684 -514 573 3,5 

        

Vimmerby        

Åbro 21  35   56  

Arla Foods 55     55  

Nordiska 
Fanérfabriken 11     11  

Hamra såg 69     69  

Fjärrvärme 159     159  

Kulvert och Panna     -3 -500 -503  

SUMMA 314  32 -500 -154 10,6 

        

Åsensbruk        

Arctic Paper, 
Håfreströms 334  564   898  

Panna       -425 -425  

SUMMA 334  564 -425 473 3,5 
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I denna bilaga förklaras först metodiken för beräkningarna av de poster som ingår i 

tabellen som presenteras över nuvärde. Därefter redogörs för de indata som används 

för respektive ort. 

Nuvärde elförsäljning: Mängden el som kan produceras per år beräknas med hjälp av 

värmebehov och alfavärde för respektive anläggning. Nuvärdet av elproduktionen 

beräknas sedan med hjälp av elpriset (inklusive inkomst från elcertifikat då 

produktionen berättigar till elcertifikat), analysperiodens längd och kalkylräntan. I 

detta resultat har hänsyn tagits till kostnaden för det extra bränsle som går åt för 

elproduktionen, bränslekostnaden anses vara den som anges för framtida bränslepris. 

Nuvärde nuvarande elförsäljning: Beräknas utifrån nuvarande elproduktion, elpris 

(inklusive inkomst från elcertifikat då produktionen berättigar till elcertifikat) , 

analysperiodens längd och kalkylräntan. 

Nuvärde besparing på bränsle: Skillnaden mellan nuvarande bränslepris och 

framtida bränslepris beräknas per MWh. Denna skillnad multipliceras med 

värmebehovet och nuvärdet beräknas med hjälp av analysperiodens längd och 

kalkylräntan.  

Under denna rubrik anges även kostnaden för värmeförluster i kulvertar. 

Effektförlusten per meter kulvert antas vara 46 W för rör med diameter 100 mm och 

64 W för rör med diameter 200 mm (Zennertun, 2007). Rör med diameter 100 mm 

används då effekten är under eller runt 3 MW medan den större diametern används för 

större effekter (Svensk fjärrvärme, 2007). Energiförlusten beräknas som produkten av 

effektförlust per meter, utnyttjandetid och längd på kulverten. Energiförlusten utgår 

från en utnyttjandetid på 8670 timmar per år, dvs konstant utnyttjande. Nuvärdet 

beräknas sedan utifrån energiförlusten per år, framtida bränslekostnad, 

analysperiodens längd och kalkylräntan. 

Investeringskostnad: Består av Investeringsostnad kulvert och Investeringskostnad 

pannanläggning. 

Investeringskostnad kulvert: Investeringskostnaden för kulvert anses vara 4000 SEK 

per meter (Jönsson, Ottosson & Svensson, 2007). Denna kostnad är baserad på 

transport av fjärrvärme vilket innebär att den kan anses vara i underkant av kostnaden 

för att transportera ånga. Materialet i rör som ska transportera ånga är dyrare och det 

kan uppstå problem med ånga som kondenserar till vatten vilket gör att kulvert för 

ånga bör vara dyrare än kulvert för transport av fjärrvärme (Andersson, J., 2007). I de 

fall lång transport av ånga blir konkurrenskraftigt med dessa priser bör därför en 

noggrannare undersökning göras av kulvertkostnaderna. Är lång transport av ånga inte 

konkurrenskraftig med dessa priser är transporten verkligen inte lönsam. 
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Investeringskostnad pannanläggning: Kostnaden per MW för pannanläggningar 

baseras på Tabell 28 nedan. Kostnaden för dessa pannanläggningar anses innefatta allt 

som behövs för en nyckelfärdig kraftvärmeanläggning, det vill säga turbin, generator, 

byggnad och så vidare. 

Tabell 28 Pannanläggningar (Zinko, 2007; Andersson, S.A., 2007) 

Panna Kostnad per 
MW 

(MSEK/MW) 

Alfavärde 
mot 

fjärrvärme 

Alfavärde 
mot 5 bar 

Alfavärde mot 10 bar 

Grundalternativ A 14 0,3 0,25 0,2 

Grundalternativ B 12 0,5 0,35 0,3 

Storlek på pannanläggning i MW uppskattas för respektive ort. För pannor med 

mindre effekt än 40 MW antas Grundalternativ A gälla på grund av att det är svårt att 

göra små pannor så effektiva som Grundalternativ B. Då det är data om 

anläggningarnas alfavärde för drift mot fjärrvärmenät som anges av referenserna 

anpassas alfavärdet för att gälla mot respektive tryck. Anpassningen görs genom att 

anta ångdata för pannanläggningen som ger givet alfavärde för elproduktion mot 

fjärrvärme och sedan beräkna alfavärde med dessa ångdata för respektive mottryck. 

I de fall andra investeringar behöver göras om inget kombinat ska byggas på platsen 

uppskattas den alternativa investeringskostnaden. Det som redovisas i fältet 

Investeringskostnad pannanläggning är differensen mellan de två alternativen. 

Noggrannare redogörelse finns under de orter där detta är aktuellt. 

Nuvärde: Beräknas genom att summera alla delar som beskrivs ovan. 

Bengtsfors 

Rexcell, Skåpafors 

Uppskattat värmebehov: 70 GWh (Skogsindustrierna, 2007).  

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/GWh 
Baserat på att Rexcell i Skåpafors använder el eller olja till att producera ånga 

beroende på vad som är billigast (Stark, 2007), i detta arbete anses det vara endast 

EO1. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 

Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,15 

Baserat på att de använder 90 % av primärångan vid 20 bar och 10 % vid 2 bar. Det är 

två torkcylindrar som behöver 20 barsånga, dessa skulle kunna byggas om. Tidigare 

har de tittat på möjligheten att minska trycket till 15 bar. I detta arbete anses därför all 

ånga användas på 15 bar. 

Effektbehov: 10 MW 

Antas baserat på uppskattat värmebehov och driftstimmar. 
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Rexcell, Dals Långed  

Anläggningen anses ligga för långt bort och undersöks därför inte närmare. 

Munksjö, Billingsfors  

Anläggningen undersöks inte närmare eftersom de nyligen har byggt om sin panna och 

därför inte är intresserade av ett samarbete. En ny turbin på 3,5 MW kommer att 

levereras under 2008. 

Södra i Billingsfors 

Produktionsvolym: 200 000 m3  

Denna siffra antas för att ge en uppfattning om värmebehovet då det ses som ett 

normaltstort modernt sågverk. 

Effekt för 100 000 m3 sågat virke per år: 3 MW (Andersson, E. m.fl., 2003) 

Driftstimmar: 8600 h (Andersson, E. m.fl., 2003) 

Samma som Andersson, E. (2003) använder i sitt arbete, detta används eftersom 

effekten är härledd från energibehovet och antalet driftstimmar. Ska det totala 

energibehovet bli korrekt måste både effekten och driftstimmar vara det samma som i 

Anderssons arbete. 

Uppskattat värmebehov: 48 GWh 

Produkten av produktionsvolym, effekt och antal driftstimmar. 

Nuvarande bränslepris: 95 SEK/MWh 

Baserat på RT-flis. Södra antas använda flis från sin egen tillverkning som bränsle. 

Det antas att de kommer fortsätta med det och att inga besparingar kan göras på 

bränslebyte, därför antas samma kostnad för nuvarande och framtida bränsle. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 

Baserat på RT-flis 

Alfavärde: 0,25  
Baserat på att sågverket anses behöva 120 grader (Andersson, E. m.fl., 2003) och att 5 

bars ånga då skickas i kulvertar för att hålla den temperaturen vid sågverket. 

Grundanläggning A antas. 

Effektbehov: 6 MW 

Baserat på produktionsvolym och effekt för 100 000 m3 sågat virke. 

Investeringar: 

Investeringskostnad för pannanläggning: 266 MSEK  

baserat på 19 MW av grundanläggning A (10 + 6= 16 MW värme och 10*0,15 + 

6*0,25 = 3 MW för elproduktion). 

Investeringskostnad kulvert: 24 MSEK 
Baserat på 6 km mellan Södra i Billingsfors och Rexcell i Skåpafors. Dimension 200 

mm antas. 
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Ludvika och Grängesberg 

Spendrups 

Oljeanvändning: 2323 m3  

olja används i två oljepannor som vardera kan producera 6,5 MW. (Larsson, 2007) 

MWh/m3 olja: 10,75 

Energi från elpanna: 14 GWh  

produceras i en panna på 2 MW (Larsson, 2007). 

Uppskattat värmebehov: 97 GWh 

Det uppskattade värmebehovet är i dagsläget 39 GWh, beräknat som summan av 

oljeanvändning och elanvändning. Under förutsättning av Spendrups produktion ökar 

med 200 % antas deras värmebehov öka med 150 % till 97 GWh. 

Nuvarande bränslepris: 461 SEK/MWh 

Baserat på ett viktat medelvärde av El och EO1. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfa-värde: 0,25 

Baserat på att Spendrups kör ut 10 bar på ångnätet idag men att vissa processer 

använder 6 respektive 3 bar (Larsson, 2007). I detta arbete anses all ånga användas på 

5 bar. Grundalternativ B antas. 

Effektbehov för produktion: 24 MW 
Baserat på värmebehov och uppskattade 4000 driftstimmar. 

Fjärrvärmenät: 

Uppskattat värmebehov: 40 GWh 

Det totala värmebehovet för fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg är 100 

respektive 10 GWh, det vill säga totalt 110 GWh (Fjärrvärmestatistik, 2004). För att 

göra en grov uppskattning anses 40 GWh av fjärrvärmenätet kunna tillgodoses från 

den nya pannan. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis.  

Effektbehov: 9 MW 
Baserat på värmebehov och uppskattningsvis 4500 fulldriftstimmar. 

Alfa-värde: 0,3 

Baserat på grundpannanläggning A. 

Investeringar: 

Investering i pannanläggning: 465 MSEK  

Kostnaden för kraftvärmeanläggningen baseras på 555 MSEK för ca 46 MW (24 + 9 

MW värme och 9 * 0,5 + 10 * 0,35 = 13 MW för el) av Grundalternativ B.  
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 Ska Spendrups produktion expandera behövs nya pannor investeras i även om inget 

kraftvärmeverk byggs. För att uppskatta hur stor den nya pannan behöver vara om 

inget kraftvärmeverk byggs utgås ifrån att värmebehovet ökar med 59 GWh (150 % av 

39 GWh) och att pannan har ca 4000 fulldriftstimmar vilket ger en effekt på ca 15 MW 

(59 GWh / 4000 h). Kostnaden anses vara 6 MSEK/MW (Andersson, 2007) vilket ger 

en kostnad på 90 MSEK. Skillnaden i investeringskostnader är därmed 450 MSEK. 

Investeringskostnad kulvert: 40 MSEK  

Baserat på 10 km mellan Ludvika och Grängesberg (Eniro.se). Inga förluster anses ske 

i fjärrvärmeledningarna. 

Grycksbo: 

Grycksbo Paper: 

Ånga från olja: 313 GWh (Nygårds, 2007). 

Ånga från el: 10 GWh (Nygårds, 2007). 

Uppskattat värmebehov: 323 GWh 

Summan av ånga från olja och ånga från el. 

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/MWh 

Ett viktat medelvärde baserat på användningen av EO5 och el. 

Effekt på nuvarande turbin: 4,2 MW (Nygårds, 2007). 

Driftstimmar för nuvarande turbin: 8000 h 

Baserat på att turbinen utnyttjas ”nästan för fullt” (Nygårds, 2007). 8000 timmar 

baseras därför på 334 dagar 24 timmar om dygnet, det vill säga att turbinen endast står 

still under revision en månad om året. 

Uppskattade nuvarande elproduktion: 34 GWh 

Produkten av effekt på turbin och driftstimmar. 

Effektbehov för produktion: 40 MW 

Baserat på värmebehov och uppskattade driftstimmar på 8000 h. 

Alfavärde: 0,35 

Baserat på att Gryckbo Paper använder nästan all ånga på 5 bar (Nygårds, 2007) och 

grundanläggning B. 

Investeringar: 

Investeringskostnad pannanläggning: 655 MSEK  

Baserat på 55 MW (40 MW värme och 40*0,35 = 15 MW för elproduktion) av 

Grundanläggning B. 
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Götene 

ARLA-foods 

Uppskattat värmebehov: 80 GWh (Lundqvist, 2007) 

Nuvarande bränslepris: 100 SEK/MWh 

Baserat på RT-flis. Anläggningen är byggd för att hantera olika typer av bränsle 

(Bioenergi, 2002) och för att uppskatta potentialen används det billigaste bränslet. 

Anläggningen anses inte byta bränsle utan typen av bränsle är framförallt av intresse 

för de andra anläggningarna som kan försörjas med ånga från denna panna. 

Framtida bränslepris: 100 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis, se nuvarande bränslepris. 

Alfa-värde: 0,1 
Baserat på att ARLA antas behöva 5 bar för sin produktion. Nuvarande panna är 

designad för 35 bar (Bioenergi, 2002) vilket är det tryck som en eventuell ny turbin 

skulle kunna jobba från. Det antagna alfavärdet är i överkant av vad som kan antas 

vara möjligt att åstadkomma men ger en uppskattning om vilken potential som finns. 

Scan i Skara 

Oljeanvändning: 8 GWh (Johansson, M., 2007) 

Naturgasanvändning: 3 GWh (Johansson, M., 2007) 

Uppskattat värmebehov: 11 GWh 
Beräknat som summan av olje- och naturgasanvändning 

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/MWh 

I detta arbete används priset för olja som bränslepris för Scan i Skara.  

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,1 
Baserat på att hälften av ångan används vid 120 grader till att sterilisera verktyg och 

hälften till att skålla grisar (Johansson, M., 2007). I detta arbete anses all ånga 

användas vid 5 bar. Det antagna alfavärdet är i överkant av vad som kan antas vara 

möjligt att åstadkomma men ger en uppskattning om vilken potential som finns. 

Dafgårds i Källby 

Oljeanvändning: 1600 m3 (Carlsson, J.Å., 2007) 

Elanvändning: 2 GWh 

Baserat på att elpannan körs med 0,35 MW 6000 timmar om året (Carlsson, J.Å., 

2007) 

Uppskattat värmebehov: 19 GWh 
Beräknat som summan av oljeanvändning och elanvändning. 



Bilaga 7 

 VII

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/MWh 
Viktat medelvärde baserat på användningen av olja och el. I detta arbete anses att 

Dafgårds använder EO1 som olja. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,1 
Baserat på att Dafgårds använder ånga på 5 bar (Carlsson, J.Å., 2007) och pannan i 

Götene. Det antagna alfavärdet är i överkant av vad som kan antas vara möjligt att 

åstadkomma men ger en uppskattning om vilken potential som finns. 

Investeringar: 

Investeringskostnad turbin: 15 MSEK  
Baserat på att turbinen antas kunna producera 2 MW el baserat på en total värmeeffekt 

på 20 MW och alfavärde 0,1. Kostnaden i MSEK antas vara: 10P0,6 (Jönsson m.fl., 

2007) vilket i detta fall blir 10*20,6. 

Investeringskostnad kulvert: 152 MSEK 
Baserat på att kulverten bör vara ca 26 km för att kunna dras från Arla i Götene till 

Scan i Skara. Kulverten anses behöva dras runt Skara på västra sidan för att komma till 

Scan söderifrån där ingen bebyggelse hindrar dragningen. Kulverten anses behöva 

vara 12 km från Arla till Dafgårds vilket sammanlagt blir 38 km kulvert. (Eniro, 2007) 

Rördimensionen 100 mm antas. 

Karlshamn 

AarhusKarlshamn AB 

Uppskattat värmebehov: 200 GWh (Oscarsson, 2007)  

Nuvarande bränslepris: 167 SEK/MWh.  
AAK bränner pellets och vegetabiliskt fett (Oscarsson, 2007). Som närmevärde för 

kostnaden på de vegetabiliska restprodukterna används kostnaden för RT-flis vilket får 

anses vara lågt räknat. I detta arbete anses hälften av bränslet vara pellets och hälften 

restprodukter. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,3 
Baserat på ånganvändning fördelad mellan 36, 20 och 6 bar med procentuellfördelning 

15, 10, 75 % och att AAK har ett i princip jämnt ångbehov med årstidsvariation som 

bedöms vara lägre än 10 %. (Oscarsson, 2007) Som ett närmevärde för detta anses i 

denna fas av arbetet att hela ångbehovet ligger på 10 bar och är konstant över året. 

Grundpannanläggning B har använts för uppskattning av alfavärde.  
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Nuvarande elproduktion: 26 GWh 
I nuläget finns en turbin på nominellt 3,3 MW som arbetar mellan 36 och 6 bar. 

(Oscarsson, 2007) Turbinen anses köras för fullt och eftersom biobränsle används 

erhålls elcertifikat. 

Effektbehov: 25 MW 
Baserat på att normal variation på AAK:s ångbehov är 18-26 MW (Oscarsson, 2007). 

Nordisk Etanolproduktion: 

Uppskattat effektbehov: 55 MW (Andersson, O., 2007) 

Driftstimmar: 8040 timmar  
Baserat på uppskattning att produktionen körs kontinuerligt med undantag för juli då 

revision kan ske, dvs 335 dagar 24 timmar om dygnet. (Andersson, O., 2007) 

Uppskattat värmebehov: 442 GWh 
Beräknas som produkten av effektbehov och driftstimmar. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis.  

Alfavärde: 0,35 
Baserat på grundanläggning B och att etanolfabriken anses behöva ånga på 5 bar. 

Nordisk Etanolproduktion har planer på att bränna biogas som är en restprodukt i deras 

produktion, då skulle ett högre alfavärde kunna erhållas än vid förbränning av RT-flis. 

För att kompensera detta används i detta arbete alfavärdet för 5 bar trots att detta kan 

anses vara i underkant av deras behov. 

Investeringar 

Investeringskostnad pannanläggning: 954 MSEK 
Investeringskostnaden för denna pannanläggning är 1284 MSEK baserat på en panna 

enligt grundmodell B med 107 MW värmeeffekt (värmebehov till processer på 25 + 55 

= 80 MW och till elproduktion på 0,3*25 + 0,35*55 = 27 MW).  

För att NEAB ska kunna producera etanol behöver de värme i form av ånga. Även om 

ingen el skulle produceras skulle därför en panna behöva investeras i för 

etanolproduktionen. I denna rapport är referensfallet normalt att verksamheten 

fortsätter som tidigare, i detta fall anses det betyda att de investerar i en ångpanna som 

endast levererar ånga till produktionen. Investeringskostnaden för en sådan panna 

anses vara 6 MSEK/MW (Andersson, 2007), vilket ger en investering på 330 MSEK 

(6 MSEK/MW * 55 MW). Den ökade investeringskostnaden till följd av 

industrikombinatet är därför 954 MSEK (1284 MSEK – 330 MSEK). 

Investeringskostnad kulvert: 4 MSEK 
Baserat på en kulvert på 1 km (Eniro, 2007;Nordisk Etanolproduktion AB, 2007) och 

ett rör med diameter 200 mm. 
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Köping 

Nordkalk 

Uppskattad eleffekt: 10 MW  
Baserat på en utredning gjord för Nordkalks räkning (Jansson, 2007). 

Driftstimmar: 8000 h 
Baserat på egen uppskattning att produktionen körs kontinuerligt med undantag för juli 

då revision kan ske, det vill säga ungefär 334 dagar 24 timmar om dygnet. 

Yara: 

Uppskattad eleffekt: 1 MW 
Baserat på den mängd ånga som produceras av Yaras produktionsprocess (Karlsson, 

2007). 

Driftstimmar: 8000 h 
Baserat på egen uppskattning att produktionen körs kontinuerligt med undantag för juli 

då revision kan ske, det vill säga ungefär 334 dagar 24 timmar om dygnet. 

Investeringar: 

Investeringskostnad avgaspanna och turbin: 165 MSEK  
Baserat på 15 MSEK per installerad eleffekt (Zinko, 2007) och 11 MW installerad 

eleffekt.  

Munkedal 

Arctic Paper: 

Uppskattat värmebehov: 254 GWh baserat på 180 GWh Fossilt bränsle 

(Skogsindustrierna, 2006) och 74 GWh El (Arctic Paper, 2007a) 

Nuvarande bränslepris: 461 SEK/MWh 
Baserat på ett viktat medelvärde av EO5 och El. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,35 

För att få en uppfattning om vilka elproduktionsmöjligheter som finns antas att Arctic 

Paper Munkedal använder ånga på 5 bar enligt på samma grunder som Arctic Paper i 

Håfreström eftersom båda anläggningarna är renodlade pappersbruk som har samma 

ägare. 

Effektbehov för produktion: 32 MW 

Baserat på värmebehov och 8000 driftstimmar . 

Investeringar: 

Investeringskostnad för pannanläggning: 514 MSEK  
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Baserat på 43 MW (32 MW värme och 32*0,35= 11 MW för elproduktion) av 

Grundanläggning B. 

Vimmerby 

Åbro:  

Oljeanvändning per år: 1300 m3 EO1 (Lindgren, 2007) 

MWh per m3 olja: ca 10,75  

Uppskattat värmebehov: 13 GWh 

Beräknat som produkten av Oljeanvändning och MWh per m3 olja 

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/MWh 

Baserat på EO1 (Lindgren, 2007) 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis 

Alfavärde: 0,35 
Baserat på att Åbro använder ånga på 4 bar (Lindgren, 2007) och 

grundpannanläggning B. 

Uppskattat effektbehov: 3 MW 
Baserat på värmebehov och uppskattade driftstimmar. 

ARLA-foods: 

Snitteffekt under drift: 10 MW  
Baserat på att toppeffekten enligt Hanssen (2007) är ca 16-17 MW. 

Driftstimmar: 4000 h 
Baserat på ett antagande om dubbla skift vardagar, 52 veckor om året. 

Uppskattat värmebehov: 40 GWh 

Produkten av snitteffekt under drift och driftstimmar. 

Nuvarande bränslepris: 95 SEK/MWh 

Baserat på RT-flis. ARLA installerade en ny anläggning inklusive en biobränslepanna 

2005 med bark, flis och spån som bränsle. I detta arbete anses den bränna RT-flis för 

att inte överskatta besparingspotentialen för bränsle. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis 

Alfavärde: 0,3 

Baserat på att vissa pannor hos ARLA idag har designtryck 35 medan andra har 7 bar 

(Bioenergi, 2004) anses ånga på 10 bar i genomsnitt användas. Grundanläggning B 

antas för Vimmerby. 

Nordiska Fanérfabriken: 

Snitteffekt under drift: 2 MW  
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Baserat på att den nuvarande pannan enligt Reidersten (2007) kan leverera 3 MW. 

Driftstimmar: 4000 h 
Baserat på dubbla skift vardagar, 52 veckor om året. 

Uppskattat värmebehov: 8 GWh 
Produkten av snitteffekt under drift och driftstimmar. 

Nuvarande bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. Nordiska Fanérfabriken använder flis från sin egen tillverkning 

som bränsle (Reidersten, 2007). Det antas att de kommer fortsätta med det och att inga 

besparingar kan göras på bränslebyte, därför antas samma kostnad för nuvarande och 

framtida bränsle. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis 

Alfavärde: 0,3 
Baserat på att fabriken använder ånga på 10 bar (Reidersten, 2007) och 

grundpannanläggning B. 

Hamra såg 

Produktionsvolym: 188 000 m3 (Setra, 2007) 

Driftstimmar: 8600 h (Andersson m.fl., 2003) 

vilket är samma som Andersson (2003) använder i sitt arbete, detta används eftersom 

effekten är härledd från energibehovet och antalet driftstimmar. Ska det totala 

energibehovet bli korrekt måste både effekten och driftstimmar vara det samma som i 

Anderssons arbete. 

Effekt för 100 000 m3 sågat virke per år: 3 MW (Andersson m.fl., 2003) 

Uppskattat värmebehov: 43 GWh 

Produkten av effekt per 100 000 m3 sågat virke, produktionsvolym och driftstimmarna. 

Nuvarande bränslepris: 95 SEK/MWh 

RT-flis eftersom de antas elda flis från sin egen produktion både i nuläget och i 

framtiden. Samma resonemang som för Nordiska Fanérfabriken gäller därför. 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,35 
Baserat på att sågverket anses använda ånga på 2 bar vid 120 grader (Andersson m.fl., 

2003). Alfavärde för 5 bar används beroende på de långa transporter som behöver 

göras före ångan når sågen. Grundpannanläggningen B antas för Vimmerby. 

Fjärrvärmenät 

Uppskattat värmebehov: 70 GWh (Fjärrvärmestatistik, 2004) 

Framtida bränslepris: 95 SEK/MWh 
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Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,5 

Baserat på att värmeväxling kan ske runt 100 grader och grundpannanläggning B. 

Effektbehov: 10 MW 

Baserat på antagna driftstimmar och uppskattat värmebehov. 

Investeringar 

Investeringskostnad pannanläggning: 480 MSEK  
Baserat på 40 MW installerad effekt av grundpannanläggning B. 

Investeringskostnad kulvert: 20 MSEK 

Baserat på 5 km kulvert (Eniro. 2007). Rör med diameter 100 mm antas. 

Åsensbruk: 

Arctic Paper, Håfreström: 

Uppskattat värmebehov: 210 GWh (Skogsindustrierna, 2007).  

Nuvarande bränslepris: 460 SEK/MWh 
Baserat på att EO5 med 0,4 % Svavel används för att producera ånga (Gordon, 2007). 

Framtida bränslepris: 95 SEK/GWh 

Baserat på RT-flis. 

Alfavärde: 0,35 

Baserat på att Arctic Paper använder ånga på 8 bar (Gordon, 2007). I detta arbete anses 

de kunna använda ånga på 5 bar för att uppskatta potential inklusive förbättringar. 

Effektbehov för produktion: 26 MW 
Baserat på värmebehov och 8000 driftstimmar. 

Investeringar: 

Investeringskostnad för pannanläggning: 425 MSEK  

baserat på 35 MW (26 MW värme och 26*0,35 = 9 MW för elproduktion) av 

pannanläggning B. 
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I denna bilaga återfinns indata för fördjupad analys av Grycksbo. 

 

Bränsle Olja

Bränsle El Demand Grycksbo

Ny Panna

Panna Olja

Panna El

Bränsle RT -flis NordpoolNy Turbin

Befintlig Turbin

Befintliga anläggningar tillgängliga i båda fallen

Anläggningar tillgängliga i fall Nyinvest
 

Figur 23 Noddiagram för Modestmodellen över Grycksbo 

 

Tabell 29 Anläggningsdata för Grycksbo 

Panna Bränsle Verknings-
grad 

Max-
effekt 

(MWth) 

Alfa-värde Invest. 
(MSEK/ 
MWth) 

Panna Olja Olja 0,93 451 - - 

Panna El El 0,9 17 - - 

Befintlig 
Turbin 

- 1 4,3 
MWel 

0,13  

Ny Panna2 RT-flis 0,9 - 0,3 13 

 

På nästa sida framgår tidsindelningen som används i Modest. 

                                            
1 En del av Panna olja anses revideras under juli månad då effekten under tidsstegen måndag – fredag sänks till 

15 MW. 
2 Ny Panna är endast tillgänglig för investering i fallet Nyinvest. 
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Tabell 30 Tidsindelning i Modest för Grycksbo 

Säsong Tidsperiod Timmar Dagar 
november - mars mån – fre 06 – 07  98 98 

 mån – fre 07 – 08 98 98 

 mån – fre 08 – 16 686 98 

 mån – fre 08 – 16 topptimmar 98 98 

 mån – fre 16 – 22 490 98 

 mån – fre 16 – 22 topptimmar 98 98 

 mån – fre 22- 06 784 98 

 mån – fre 06 – 07 toppdygn 5 5 

 mån – fre 07 – 08 toppdygn 5 5 

 mån – fre 08 – 16 toppdygn 35 5 

 mån – fre 08 – 16 topptimmar toppdygn 5 5 

 mån – fre 16 – 22 toppdygn 25 5 

 mån – fre 16 – 22 topptimmar toppdygn 5 5 

 mån – fre 22- 06 toppdygn 40 5 

 lör, sön, helg 06 – 22 768 48 

 lör, sön, helg 22 – 06 384 48 

apr, sep, okt mån – fre 06 – 22 992 62 

 mån – fre 22 – 06 496 62 

 lör, sön, helg 06 – 22 464 29 

 lör, sön, helg 22 – 06 232 29 

maj, jun, aug mån – fre 06 – 22 1008 63 

 mån – fre 22 – 06 504 63 

 lör, sön, helg 06 – 22 464 29 

 lör, sön, helg 22 – 06 232 29 

jul mån – fre 06 – 22 352 22 

 mån – fre 22 – 06 176 22 

 lör, sön, helg 06 – 22 144 9 

 lör, sön, helg 22 – 06 72 9 
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I denna bilaga redovisas de bränslen som används i Ludvika och Grängesberg. Både 

bränslekostnader och bränslemix i systemet redovisas. 

Kostnaderna för bränslen i Ludvika och Grängesberg utgår från de priser som 

redovisas i Bilaga 5. För att kunna modellera på ett smidigt sätt används en bränslemix 

för respektive del av systemet. Bränslemixerna motsvarar fördelningen av använt 

bränsle i respektive del av systemet under 2006. Tabell 31 sammanställer de priser 

som används i Ludvika och Grängesberg. 

Tabell 31 Pris på bränslen som används i Ludvika och Grängesberg 

Bränsle Marknadspris 
(SEK/MWh) 

Skatter 
(SEK/ 
MWh) 

Kostnad för 
utsläpps-

rätter 
(SEK/MWh) 

DoU-
kostnader 

(SEK/ 
MWh) 

Totalt 
(SEK/MWh) 

EO5 
värmeverk 

325 333 65 6 729 

Biobränsle-
mix 
Ludvika 

132 0 0 23 155 

Bränslemix 
Spendrups 

374 41 42 4 461 

Trä 
grängesberg 

163 0 0 23 186 

Metan och 
Drav till 
Spendrups 

0 0 0 0 0 

RT-flis 72 0 0 23 95 

El inklusive 
elcertifikat 

712 0 0 0 712 

I ”Biobränslemix Ludvika” ingår 34 % RT-flis och 66 % skogsflis (Johansson, C., 

2007). 

I ”Bränslemix Spendrups” ingår 36 % el och 64 % olja (Larsson, 2007). Förutom detta 

bränsle anses också metan och drav kunna användas till Spendrups energiförsörjning 

eftersom Spendrups nu håller på att möjliggöra användandet av dessa bränslen. 

Kostnaden för dessa bränslen anses vara så låg att de alltid kommer att utgöra 

baslasten. Den totala kostnaden för dessa bränslen blir då den samma för alla fall 

oavsett hur den återstående delen av energibehovet tillfredsställs. Kostnaden för dessa 

bränslen påverkar därför inte förhållandet mellan de totala kostnaderna i de olika fallen 

varför kostnaden för dessa bränslen sätts till noll vid optimeringen.  

”Trä Grängesberg” utgår från kostnaden för skogsflis (Energimyndigheten, 2007b). 
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Som Figur 24 och Figur 25 visar stämmer bränslemixen för fjärrvärmenäten väl 

överens mellan verklighet och modell. 

 

Figur 24 Bränslemix i fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg i Modest. 

 

 

Figur 25 Bränslemix i fjärrvärmenäten i Ludvika och Grängesberg enligt VB Energi 
(Johansson, C., 2007).  
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I denna bilaga redovisas information om förutsättningarna i Ludvika och Grängesberg. 

Först redovisas information om bränslen, sedan information om värmebehoven och 

sist anläggnignsdata. Tabellen nedan visar de tidssteg som används i programmet 

Modest.  

Tabell 32 Tidsindelning i Modest i Ludvika och Grängesberg 

Säsong Tidsperiod Timmar Dagar 
november - mars mån – fre 06 – 07  98 98 

 mån – fre 07 – 08 98 98 

 mån – fre 08 – 16 686 98 

 mån – fre 08 – 16 topptimmar 98 98 

 mån – fre 16 – 22 490 98 

 mån – fre 16 – 22 topptimmar 98 98 

 mån – fre 22- 06 784 98 

 mån – fre 06 – 07 toppdygn 5 5 

 mån – fre 07 – 08 toppdygn 5 5 

 mån – fre 08 – 16 toppdygn 35 5 

 mån – fre 08 – 16 topptimmar toppdygn 5 5 

 mån – fre 16 – 22 toppdygn 25 5 

 mån – fre 16 – 22 topptimmar toppdygn 5 5 

 mån – fre 22- 06 toppdygn 40 5 

 lör, sön, helg 06 – 22 768 48 

 lör, sön, helg 22 – 06 384 48 

apr, sep, okt mån – fre 06 – 22 992 62 

 mån – fre 22 – 06 496 62 

 lör, sön, helg 06 – 22 464 29 

 lör, sön, helg 22 – 06 232 29 

maj, jun, aug mån – fre 06 – 22 1008 63 

 mån – fre 22 – 06 504 63 

 lör, sön, helg 06 – 22 464 29 

 lör, sön, helg 22 – 06 232 29 

jul mån – fre 06 – 22 352 22 

 mån – fre 22 – 06 176 22 

 lör, sön, helg 06 – 22 144 9 

 lör, sön, helg 22 – 06 72 9 
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Figur 26 Egenproducerat "varaktighetsdiagram" för Ludvikas fjärrvärmenät med data 
från VB Energi (Johansson, C., 2007). 

 

Figur 27 Varaktighetsdiagram för Ludvika fjärrvärmenät enligt Modest 
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Figur 28 Egenproducerat "varaktighetsdiagram" för Grängesbergs fjärrvärmenät med 
data från VB Energi (Johansson, C., 2007). 

 

Figur 29 Varaktighetsdiagram för Grängesbergs fjärrvärmenät enligt Modest 

”Varaktighetsdiagrammen” i Figur 26 och Figur 28 är baserade på data summerad per 

dygn istället för per timme vilket är det normala. För att ge en något mer nyanserad 

bild redovisas därför både toppeffekten under dygnet och medeleffekten under dygnet. 

Vissa datum saknar de observationer som används för varaktighetsdiagrammen i Figur 

26 och Figur 28 vilket gör att varaktigheten blir något kortare ett fullständigt år. Den 

data som används skulle kunna vara mer noggrann för att på det sättet få en bättre 

överensstämmelse mellan modellen och verkligheten men en bedömning görs att 
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nuvarande noggrannhet är tillräcklig för denna rapport. Överensstämmelsen mellan 

varaktighetsdiagrammen från VB Energi och Modest anses också vara tillräcklig för 

denna rapport. 

 

Figur 30 Varaktighetsdiagram för Impregna i Modest 

Figur 30 visar varaktighetsdiagrammet för Impregna i Modest. Diagrammet baseras på 

data om Impregnas energiuttag per år samt data om max-, medel- och mineffekt per 

dygn från VB Energi. Ett antagande görs att Impregna endast använder maxeffekt eller 

mineffekt vilket används för att beräkna hur många timmar per dag de använder ånga. 

Detta antal timmar per dygn tillsammans med maxeffekt för dygnet samt det årliga 

energiuttaget används som underlag för effektbehovet som anges i Modest. En 

bedömning görs att detta ger en överensstämmelse mellan modell och verklighet som 

är tillräcklig för denna rapport.  

Varaktighetsdiagrammet för ABB ses i Figur 31. Eftersom inga leveranser än skett till 

ABB uppskattas varaktighetsdiagrammet genom att skala Impregnas värmebehov till 

den storlek leveranserna till ABB väntas bli enligt VB Energi.  
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Figur 31 Varaktighetsdiagram för ABB i Modest 

 

Figur 32 Varaktighetsdiagram för Spendrups nuvarande värmebehov enligt Modest 

Figur 32 visar varaktighetskurvan för Spendrups värmebehov. Diagrammet baseras på 

Spendrups årliga värmebehov, att Spendrups kör kontinuerligt söndagkväll till 

fredagkväll och att ca 60-80 % mer effekt behövs på vintern än på sommaren under 

drift (Vår kontakt Spendrups, 2007). För scenariot att Spendrups verksamhet 

expanderar multipliceras effektuttagen med 2,5. Varaktighetsdiagrammet har med 

andra ord samma utseende men effekten är 2,5 gånger högre. 
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Tabell 33 Anläggningsdata för Ludvika och Grängesberg 

Anläggning Panna Bränsle Verknings-
grad 

Max-
effekt 

(MWth) 

Alfa-värde Invest. 
(MSEK/ 
MWth) 

LVC Oljepannor Olja 0,9 30,4 - - 

LVC 4 P1 & P2 Biobränsle-
blandning 

0,9 20 - - 

LVC 4 Rökgas-
kondens. 

- 25 % av 
P1 & P2 

5 - - 

GVC OP1 Olja 0,9 6 - - 

GVC FB1 Trä 0,9 3 - - 

Spendrups Panna 
Spendrups 

Olja, el, 
metan 

0,9 15 - - 

Spendups Panna Drav Drav 0,9 1,8 - - 

Spendrups Panna Ny 
Spendups3 

RT-flis 0,88 - - 7 

KVV Ny Pann-
anläggning4 

RT-flis 0,9 - Mot  

fjärrv:0,3 
process:0,25 

14 

Tabell 33 redovisar de anläggningsdata som används för modellen i Modest. 

Investeringskostnaden för Panna Ny Spendrups anses i fördjupningen vara 7 

MSEK/MW istället för 6 MSEK/MW som används för beräkning av nuvärde i kapitel 

4. Anledningen är att ny data har inhämtats och en viss prisökning anses ha skett 

(Andersson, S.A., 2007).  

Ny Pannanläggning utgår den från det som kallas Grundanläggning A i detta arbete då 

storleken på den installerade effekten mer liknar de förutsättningar som anses gälla för 

den anläggningen än Grundalternativ B. 

Kostnaden för kulvert mellan Ludvika och Grängesberg sätts till 2 MSEK/MW. För att 

kostnaden 4000 SEK/meter ska uppnås och belasta nuvärdet behövs för sträckan 

mellan Ludvika och Grängesberg att 20 MW installeras. I de fall detta inte uppnås 

anses KLIMP-bidrag kunna erhållas för resterande belopp. 

 

                                            
3 Investering i Panna Ny Spendrups endast möjlig i fallet Expansionsscenario Utan kombinat 
4 Investering i Ny Pannanläggning endast möjlig i fallen Grundscenario med kombinat och Expanssionscenario 

med kombinat 
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Noddiagram för Modest-modellen över Ludvika och Grängesberg. 
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I denna bilaga återfinns en beskrivning av hur driften påverkas av en investering i 

Ludvika Grundscenario. 

 

Figur 33 Driften i Ludvika Grundscenario utan och med kombinat 

Som ovanstående figur visar minskar framförallt användningen av Spendrups 

nuvarande bränslemix där olja och el ingår i fallet med kombinat. Även användningen 

av övriga bränslen med bränslekostnader minskar. Den procentuella minskningen för 

de övriga bränslena är strörst för EO5 till LVC vilket visar att den nya anläggningen 

minskar behovet av att använda olja som spets. 
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I denna bilaga återfinns en beskrivning av hur driften av pannorna påverkas av en 

investering i Ludvika Expansionsscenario. 

 

Figur 34 Driften i Ludvika Expansionsscenario utan och med kombinat 

I fallet med kombinat används mer av Spendrups nuvarande bränslemix än i fallet utan 

kombinat. Detta beror på att de ångpannor som investeras i i fallet utan kombinat har 

en lägre investeringskostnad och därmed är det ekonomiskt lönsamt att de tillgodose 

mer av Spendrups behov. Kraftvärmeanläggningen i fallet med kombinat prioriterar 

också att leverera värme till fjärrvärmenätet framför att leverera till Spendrups 

eftersom mer el då erhålls. Dessutom är oljan som används till fjärrvärmenätet dyrare 

på grund av att den inte har några skattereduktioner. Mindre olja kan därför användas 

för att täcka topparna i Ludvikas fjärrvärmenät, men mer olja och el används för att 

täcka topparna hos Spendrups. Biobränsleförbrukningen är större i fallet Med 

kombinat på grund av elproduktionen. 


