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1   Introduktion 
 
Avhandlingen analyserar hur kommunala aktörer i Helsingborg och Gävle verkade under 

perioden 1945–1983 för att introducera, utforma och utveckla lokala energisystem. I fokus för 

mitt intresse står kommunala representanter, det vill säga förtroendevalda politiker, 

kommunala förvaltningstjänstemän, tjänstemän inom de kommunalägda bostadsbolagen och 

styrelseledamöter samt andra representanter för de kommunala bolagen. Historien kretsar 

kring Helsingborgs och Gävles kommunala förvaltningar med ansvar för byggnads- och 

energifrågor men också kring förvaltningarnas relationer till bostadsbolag, lokal 

processindustri1 och regionala kraftbolag i uppbyggnaden av lokala energisystem. I 

avhandlingen studerar jag olika former av relationer som utgjort betydelsefulla element i 

Sveriges moderna energihistoria, men som hittills ägnats mindre uppmärksamhet inom den 

energihistoriska forskningen. Avhandlingen analyserar kommunernas roller i gränslandet 

mellan privat och offentligt. I de privat-offentliga kontaktytor som uppstått har 

energianläggningar lokaliserats, konkurrens hanterats, fjärrvärmekunder attraherats, 

organisation och kompetens skapats och beslut att bygga lokala energisystem fattats. 

Dynamiken i förhandlingsspelet mellan olika utvecklingsalternativ och dynamikens betydelse 

för lokala energisystems uppbyggnad står i centrum för avhandlingen. 

Varför studera betydelsen av olika utvecklingsalternativ för lokala energisystem? Energi 

ses ofta som en politisk angelägenhet, som är starkt förknippad med statliga regleringar. 

Energi har varit och är en viktig och central angelägenhet även på kommunal nivå. Den 

svenska kommunen har i rollen som huvudman för fysisk infrastruktur, vid sidan av staten 

och det privata näringslivet, kommit att bli en av de främsta nyckelaktörerna vad gäller 

uppbyggnaden av stora tekniska system för gas, vatten, avlopp, elektricitet, fjärrvärme och 

avfallshantering. De stora kraftbolagen Sydkraft och Vattenfall har under större delen av 

1900-talet varit ansvariga för elleveranser till såväl stadskommuner som landskommuner i 

Sverige2, som distribuerat energin vidare till abonnenter. Ända sedan första hälften av 1970-

talet och den första oljekrisen har också gränsöverskridande energilösningar förekommit i 

                                                 
1 I en lokal processindustri omvandlas och förädlas råvarorna under ett kontinuerligt arbetande materialflöde. Exempel är 
stål-, sågverks-, massa- och pappersindustri, men även livsmedelsindustri (t. ex. kvarnar, mejerier och bryggerier).  
2 I Sverige infördes i och med 1862 års kommunallagar begreppen landskommun och stadskommun med helt skilda 
styrelseskick. Uttrycket landskommun avser primärkommun på landsbygden mellan 1863 och 1970. Genom 1862 års 
kommunalreformer blev den gamla kyrkliga socknen det territoriella underlaget för landskommunen, som handlade de 
borgerliga frågorna, och för församlingen, som hade ansvar för de kyrkliga angelägenheterna samt folkskoleundervisningen. 
Antalet landskommuner var 1863 ca 2500 men reducerades kraftigt fr. o. m. 1952 genom de omfattande 
kommunsammanläggningarna. Beteckningen landskommun försvann 1971 genom införandet av det enhetliga 
kommunbegreppet. År 1971 ändrades lagen så att alla kommuner kom att styras lika. Den särskilda stadskommunen 
slopades. Som Sveriges städer anges dock ofta de 133 orter som 1971 innehade så kallade stadsprivilegier. 
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Sverige, där kommuner och industrier agerat samfällt för att använda överskottsvärme3 i 

fjärrvärmenät.4 I skärningsfältet mellan stora kraftbolag som vill leverera energi till 

kommuner och lokala industrier som har tillgång till överskottsvärme, rymmer Helsingborgs 

och Gävles hantering av lokala energifrågor avsevärda komplikationer. I Helsingborg har 

Affärsverken (efter år 1982 namnbyte till Energiverken) samarbetat med privata Boliden 

Kemi AB. I Gävle har kommunala Industriverken (efter år 1969 namnbyte till Energiverken) 

haft en liknande relation till Krångede AB. Det är viktigt att understryka att samverkan inte i 

något av fallen exkluderat konkurrens eller konflikter. I avhandlingen visar jag att de 

industriella värmeleveranserna i Helsingborg och Gävle konkurrerat med kommunernas egen 

värmeproduktion, men att de externa värmeleveranserna även erbjudit möjligheter för 

kommunerna att hävda sina intressen gentemot kraftbolagen Sydkraft och Vattenfall. I vissa 

fall har kommunerna alltså hanterat relationen till stora kraftproducenter genom att – till synes 

motsägelsefullt – inleda nya relationer. 

Samtidigt har kommunens fjärrvärmeleveranser till abonnenter konkurrerat med den 

värme som lokala bostadsbolag erbjudit – olika systemlösningar har med andra ord funnits 

sida vid sida. Viktiga aktörer i båda kommunerna var alltså de kommunala bostadsbolagen 

AB Helsingborgshem och AB Gavlegårdarna. I likhet med övriga fastighetsägare hade 

företagen önskemål såväl om värmeförsörjning av nya hus som om att kunna förändra 

energisystem i befintliga fastigheter. Fram växer en komplex bild, där kommunens möjlighet 

till inflytande i det lokala energisystemet är avhängig relationer till aktörer utanför den 

kommunala organisationens gränser. Förekomsten av konkurrens och samverkan i lokala 

energisystem aktualiserar en rad kritiska frågor vad gäller energi som kommunalt 

politikområde som är intressanta att undersöka. 

 

 

 

                                                 
3 Överskottsvärme finns i tre former. Med industriell sekundärvärme avses värme som har för låg temperatur för att alls 
användas. Processvärme är värme vars temperatur är för låg för att värmen skall kunna användas i en industriprocess, men 
som ändå kan användas på annat sätt, t. ex. som ånga till en kondensturbin för att driva ett elverk – eller för användning i 
fjärrvärmenätet. Därutöver finns också prima processånga, som både kan användas i industriprocessen och på annat sätt. 
Överskottsvärme vid olika temperaturer har alltså olika användbarhetsområden. 
4 Liknande arbete har uppmuntrats av statsmakten. I Lag om kommunal energiplanering (SFS 1977: 439 och SFS 1991:738) 
stadgas att kommun vid sin planering skall: "undersöka möjligheterna att genom samverkan med annan kommun eller 
betydande intressent på energiområdet som processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har betydelse för 
hushållningen med energi eller för energitillförseln." Föga sägs dock om hur sådan samverkan är tänkt att komma till stånd; 
heller inget om kommunens behov av och tillgång till resurser för att kunna tillgodose innehållet i den fakultativa 
(rådgivande) lagen från 1977. Förutsättningarna för samverkan på området är mindre kända i Sverige, även om några studier 
finns. För fyra översikter avseende såväl potential som erfarenheter på området, se Wehlander (1983), Johansson & Åkesson 
(1994), Sundlöf (2002) och Fors (2003). 
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1.1  Frågeställningar och syfte 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva och förklara kommunens roller i framväxten 

och utbyggnaden av lokala energisystem i Helsingborg och Gävle 1945–1983. 

 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för arbetet med att uppnå avhandlingens syfte: 

 

• Hur introducerades olika sociotekniska system för el- och värmeförsörjning i 
Helsingborg och Gävle?  

 

• Hur hanterade aktörer i de kommunala organisationerna valen mellan olika 
konkurrerande alternativ i Helsingborg och Gävle? Vilken betydelse hade 
konkurrensen för hur det lokala energisystemet utformades? 

 
• Hur såg relationerna ut mellan kommunala aktörer och representanter för kraftbolag 

och lokala industrier i Helsingborg och Gävle? Vilken betydelse hade deras relationer 
för kommunernas val av utformning av energisystem, speciellt vad gäller el och 
värme? 

 

1.2  Metod 
 

Forskningsprocessen har i hög grad byggt på ett växelvis samspel mellan materialinsamling 

samt systematisering och generalisering av preliminära forskningsresultat. Problematiken 

kring uppkomsten, utvecklingen och utformningen av lokala energisystem i Helsingborg och 

Gävle under perioden 1945–1983 har i avhandlingen gjorts till föremål för en komparativ 

fallstudie. Forskningsarbetet har genomförts som en kontinuerlig pendlande rörelse från 

empiri till identifiering av mönster och slutsatser i materialet. I detta kapitel skall jag redogöra 

för mitt arbetssätt i förhållande till fallstudiens olika delmoment. Först ges en redogörelse för 

de förstudier som lett vidare till formuleringen av avhandlingens inriktning och syfte. Därefter 

beskrivs valet av fallstudiemetoden samt valet av kommuner. En rad kommuner hade kunnat 

vara tänkbara studieobjekt i avhandlingen. Varför valde jag Helsingborg och Gävle? Vilka 

konsekvenser får urvalet? Valet av tidsperiod och aktörer på lokal nivå skall också 

kommenteras. Därefter skall jag diskutera hanteringen av dokumentstudier, intervjuer samt 

källkritiska problem. I vetenskapligt arbete bör alltid ingå att öppet redovisa erfarenheter och 

värderingsmässiga preferenser som fallstudien rymmer. Varför blev studien som den blev; på 

vilket sätt kom olika begränsningar att påverka studiens utformning? I det följande skall jag 

försöka redovisa denna centrala dimension av forskningsprocessen.  
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1.2.1  Förstudier  
 
Syftet med att genomföra en förstudie är att inhämta förberedande information inom ett nytt 

kunskapsområde. Jag skall berätta något om vad det inneburit i mitt fall. Vid början av mina 

doktorandstudier 1999 var jag allmänt intresserad av vilken betydelse samverkan och 

samarbete mellan kommuner och industrier har för hur energisystem utformas. I en 

litteraturstudie, gjord under våren 2000, behandlades tekniska och organisatoriska 

förutsättningar för utformning av kraftvärmesystem som utnyttjar olika typer av bränslen.5 Jag 

var intresserad av hur olika institutionella randvillkor påverkade valet av systemlösning, t. ex. 

valet mellan olika bränslen i ett kraftvärmeverk.6  

Eftersom kommunala och industriella aktörer har att rätta sig efter delvis olika regelverk 

är det intressant att studera samverkan mellan aktörerna i planering och genomförande av 

gemensamma energisystem. I studiefältet fanns alltså ett embryo till studier av samverkande 

tekniska system. Jag hittade dock inledningsvis inga empiriska fall för att utveckla ansatsen 

vidare. Under sommaren 2000 gjorde jag en empirisk inventering av tre städer i Tyskland, 

nämligen Dinslaken, Oberhausen och Dortmund, där industriell överskottsvärme utnyttjats i 

lokala fjärrvärmesystem.7 Stadtwerke Dinslakens samarbete med Fernwärmeverbund 

Niederrhein var ett i sammanhanget särskilt intressant exempel. Bägge energibolagen ägs av 

Stadt Dinslaken, som är en liten stad med ungefär 72.000 invånare i Ruhrområdet. 

Fernwärmeverbund Niederrhein är en sammanslutning där fjärrvärmenäten i elva städer binds 

samman med en rad tunga, elintensiva industrier som alla har stora mängder av industriell 

överskottsvärme, som kan nyttiggöras för fjärrvärmedistribution. Samarbetet möjliggjordes 

1980 genom mycket omfattande statliga stödprogram för tillvaratagande av överskottsvärmen. 

Fjärrvärmenätens utformning byggde således på ett nära samarbete mellan de berörda 

städerna, stora industrier och andra aktörer. Samtidigt hade det förekommit förhandlingar och 

konflikter med starka kraftbolag, som också ville leverera el till städerna.  

Syftet med den två månader långa studieresan i Tyskland var bl. a. att hitta empiriska 

fall för att eventuellt få relevanta objekt för en internationell, jämförande fallstudie. De tyska 

                                                 
5 Bohlin (2000a). 
6 Med kraftvärme menas samtidig produktion av el och värme i samma anläggning. När värmen produceras kombinerat med 
den elektriska energin är den, ur ett termodynamiskt perspektiv, att se som en restprodukt som ändå kan tas tillvara. 
Verkningsgraden i ett kraftvärmeverk är på så sätt högre än i ett kondenskraftverk, där enbart el produceras (genom att 
turbiner drivs med het vattenånga). 
7 Med fjärrvärme avses produktion och distribution av hetvatten i ett rörledningssystem för kollektiv uppvärmning av 
byggnader inom ett specifikt område. Det innebär att bränsle tillförs en eller flera hetvattencentraler och omvandlas till värme 
som tas upp av vatten, som i sin tur distribueras från kulvertsystem till abonnentcentraler och vidare till radiatorer. 
Produktionsanläggningar (vanligen block-, fastighets- eller villacentraler) utgör tillsammans med fjärrvärmekulvertar, 
abonnentcentraler och värmeväxlare de tekniska komponenterna i ett fjärrvärmesystem. 
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fallen rapporterades i en särskild (opublicerad) studie.8 Vistelsen i Tyskland gav ett ökat 

intresse för att söka ny kunskap, inte bara om hanteringen av överskottsvärme i kommunala 

fjärrvärmenät, utan också om kommuners relationer till andra aktörer än stora industrier, t. ex. 

kraftbolag. Speciellt de tyska fallen hade illustrerat en konkurrenssituation mellan olika 

aktörer och de system som de företrädde. Lokala konkurrenssituationer och kommuners 

hantering av situationerna i utformningen av sina energisystem bedömdes som intressant att 

studera vidare i ett historiskt perspektiv. För att utveckla ansatsen under svenska förhållanden 

genomfördes två mindre fallstudier under hösten 2000 och våren 2001 tillsammans med en 

doktorand från Linköpings universitets tekniska fakultet inom ramen för ett obligatoriskt 

projektarbete.9  

Båda fallstudierna fokuserade på samarbeten mellan kommuner och industrier i 

utnyttjande av industriell överskottsvärme i kommunala fjärrvärmesystem. En fallstudie 

gällde betydelsen av industri-kommunalt energisamarbete för Avesta kommuns miljöarbete. 

Den andra fallstudien behandlade den historiska utvecklingen av fjärrvärmesystemen i 

Sundsvall och Göteborg från 1970-talet och framåt. Som i den tidigare nämnda 

litteraturstudien stod samverkan och samarbete mellan olika aktörer i fokus. Skillnaden var att 

fallstudierna om Avesta, Göteborg och Sundsvall baserades på empiriskt material, vilket 

litteraturstudien inte gjorde. Under detta skede av forskningsprocessen var intresse för 

datainsamling och empiri prioriterat, i syfte att med materialet som grund börja formulera 

relevanta forskningsfrågor.  

 

1.2.2  Fallstudiemetoden 
 

Jag har inom ramen för avhandlingsarbetet valt att genomföra två fallstudier. En fallstudie 

undersöker ett samtida fenomen inom dess kontext, särskilt när gränserna mellan fenomenet 

och kontexten inte är helt uppenbara. Målet för en fallstudie är att därigenom utvidga och 

generalisera teorier genom analytisk generalisering.10 Vilka är relationerna mellan teori, 

kontext och fenomen i mitt forskningsarbete? Mitt upplägg bör ses som ett bidrag till 

forskningstraditionen om uppkomsten, utvecklingen och utformningen av sociotekniska 

system, speciellt lokala energisystem (se även kapitel 2 om tidigare forskning). Denna 

tradition bygger i hög grad på fördjupade fallstudier, som utgör empiriska underlag för att dra 

                                                 
8 Bohlin (2000b). 
9 Bohlin & Sandberg (2000) och Bohlin & Sandberg (2001). 
10 Yin (1994), sid. 10, 15 och 30-32. 
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slutsatser om faktorer av betydelse för utformningen av lokala energisystem.11 Fördjupade 

fallstudier har gett mig möjligheten att följa hanteringen av kommunernas relationer till andra 

aktörer på energiområdet över flera decennier. Fallstudiemetodiken erbjuder en rad fördelar. 

Forskaren har i fallstudien den dubbla möjligheten att dels gå in i detaljer, men också att 

ingående följa ett längre förlopp. Fallstudien medger en närhet till empirin och underlättar för 

forskaren att komma under ytan på skeendet (att gå "bakom kulisserna"). Orsaker och motiv 

till handlingar framträder genom djupstudium som, i bästa fall, blottlägger konflikter, "tysta" 

överenskommelser eller stillestånd i skeendet som inte tidigare är uppenbara eller kända. 

Fallstudien erbjuder även möjlighet att kunna se misslyckanden eller försök till samverkan 

som inte blev av. Med utgångspunkt från ett sammanhängande material har i min avhandling 

slutsatser kunnat dras om relationernas betydelse för hur lokala energisystem utvecklas och 

utformas.  

Trots de möjligheter som fallstudier medför bör en öppen diskussion föras om möjliga 

nackdelar med arbetssättet. Fallstudier kan vara såväl beskrivande som förklarande.12 

Fallstudien har allmänt sina fördelar i de sammanhang då en hur- eller varförfråga ställs om 

samtida händelser, över vilka undersökaren har lite eller ingen kontroll. Fallstudier är vidare 

endast generaliserbara i förhållande till påståenden med klara teoretiska implikationer, aldrig 

till hela populationer.13 Fallstudiens bristande generaliserbarhet svarar mot dess möjlighet att 

argumentera för en hypotes. Det bör därför poängteras att en fallstudie inte enbart syftar till 

att beskriva utvecklingen, den söker också tolka den med lämpliga begreppsliga redskap.  

Syftet med min fallstudie är inte att endast ge en historisk beskrivning av 

energiförsörjningen i två kommuner. Syftet är inte heller att enbart berätta en berättelse. En 

fallstudie är och bör vara något mer. Det metodologiska arbetssättet i förhållande till det 

empiriska material som berättelsen vilar på förutsätter att forskaren tolkar sina resultat med 

hjälp av relevanta teoretiska begrepp. I den mån jag berättar en historia är det en tolkad och 

redigerad sådan. Det är inte någon berättelse i meningen att jag redovisar hur "det var." Nej, 

fallstudien bör snarare ses som en argumenterande tolkning. Jag ser det som naturligt att 

försöka ställa metod, teori, material och frågeställningar i relation till varandra. Endast 

därigenom kan min ansats på ett trovärdigt sätt bidra till en komplettering av tidigare 

forskningsresultat. Mitt arbetssätt har inte utgått från någon klart uttalad hypotes på deduktiv 

grund; mitt arbetssätt har mer varit av induktiv karaktär, det vill säga jag har successivt 

                                                 
11 Se t. ex. Hughes (1983), Kaijser (1986) och Summerton (1992). 
12 Yin (1994), sid. 3f. 
13 Yin (1994), sid.10. 
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genererat mina observationer och slutsatser ur det empiriska materialet. Den deduktive 

forskaren inleder arbetet med en hypotes – den induktivt orienterade forskaren kan under 

gynnsamma omständigheter avsluta sitt arbete med att formulera en sådan hypotes. Jag har 

alltså arbetat med mina fallstudier på ett induktivt sätt och empiriska resultat har legat till 

grund för de slutsatser som har dragits i relation till andras forskningsresultat. 

 

1.2.3  Val av kommuner 
 

Kraftvärme har historiskt genomförts i en rad svenska kommuner, bl. a. Västerås, Malmö, 

Göteborg och Örebro. Större eller mindre mängder industriell överskottsvärme har också 

tilvaratagits i ett stort antal kommuner där energiintensiva basindustrier har sin verksamhet. 

Varför har jag valt att särskilt studera Helsingborg och Gävle och hur har jag kommit fram till 

att välja de kommunerna? Det skulle ha kunnat bli Linköping, Uppsala, Norrköping, Borås 

eller någon annan medelstor, medelsvensk och "vanlig" kommun. För att få en översiktlig bild 

över vilka kommuner som samverkat med industrier i utformningen av det lokala 

energisystemet, genomfördes våren 2001 en nationell inventering av befintliga energisystem i 

kommuner som valt att utnyttja överskottsvärme för kommunal fjärrvärmedistribution. 

Inventeringen utgår från uppgifter från år 2000, men undersöker också den historiska 

bakgrunden till olika samarbetsrelationer, i syfte att finna fall där utnyttjandet av 

överskottsvärme pågått under längre tid. Den historiska dimensionen var en viktig 

urvalsgrund för valet av kommun.  

En annan urvalsgrund var att det lokala fjärrvärmesystemet var relativt stort, det vill 

säga att det hade utnyttjat minst 50 GWh värmeenergi.14 Ett stort fjärrvärmesystem antyder en 

viss lokal komplexitet vad gäller organisation, kompetensuppbyggnad samt tänkbara 

alternativa bränslen. Syftet med denna urvalsgrund var att fokusera på kommuner där 

utnyttjandet av överskottsvärme varit tillräckligt stort för att kunna vara en väsentlig del i 

kommunens fjärrvärmesystem.15 Med ovannämnda kriterier som grund identifierades 13 

kommuner.16 Tillsammans med de tidigare studerade kommunerna Göteborg och Sundsvall 

utgjorde de en urvalspopulation om sammanlagt 15 kommuner. Av dem valdes Helsingborg 

och Gävle ut för fördjupade studier av flera skäl. I båda kommunerna hade diskussioner förts 

                                                 
14 För att identifiera sådana system använde jag Fjärrvärmeföreningens rapport "Statistik 2000." 
15 Kommunernas storlek, speciellt centralorternas invånarantal och täthet, kan ha betydelse för den infrastrukturella 
utformningen av det lokala energisystemet, men denna urvalsgrund hade mindre betydelse för utformningen av mina 
fallstudier. 
16 Dessa kommuner var Gävle, Helsingborg, Jönköping, Köping, Landskrona, Luleå, Malmö, Oxelösund, Piteå, Timrå, 
Vänersborg, Örebro (inklusive Hallsberg och Kumla) samt Örnsköldsvik. Se Bohlin (2001). 
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under lång tid om alternativa utformningar för det kommunala fjärrvärmesystemet. Frågan 

hade varit: skulle kommunen ingå i ett samarbete med en lokal storindustri för att kunna 

använda överskottsvärme i fjärrvärmenätet? Eller skulle kommunen i stället bygga ett 

kraftvärmeverk i egen regi där el och värme genererades? Skulle sådan el i så fall ersätta den 

som annars köptes in från ett kraftbolag? Vilka systemlösningar kunde kombineras och på 

vilka sätt? Det var uppenbart att i både Helsingborg och Gävle hade det funnits komplicerade 

konkurrenssituationer som ställde stora krav på de kommunala aktörer som ansvarade för 

planering och uppbyggnad av de lokala energisystemen. Konkurrenssituationer som uppstår 

när t. ex. industriell överskottsvärme och kraftvärme kan utnyttjas samtidigt i ett lokalt system 

erbjuder möjligheter för de berörda parterna att uppnå jämbördighet. Avsaknad av sådan 

jämbördighet är annars ett ofta upplevt problem vid ensidigt utnyttjande av industriell 

överskottsvärme.17   

 

1.2.4  Val av tidsperiod 
 

Bostadsbyggande blev efter andra världskriget en ny central uppgift för Sveriges kommuner. 

Elektricitet genererades i ökad omfattning och fick alltmer utvidgade användningsområden. 

Konkurrens mellan kraftbolag och kommuner om leverans av elektricitet till bl. a. bostäder 

aktualiserades genom utbyggnad av kraftvärmeanläggningar med början under 1940-talet. 

Detta är centrala händelser som ligger bakom valet av avhandlingens tidsram. Den första 

kommunalt initierade fjärrvärmeutredningen i Helsingborg genomfördes 1953 (motsvarande 

skedde 1957 i Gävle, där en blockcentral för fjärrvärme hade byggts redan 1951). 1983 

färdigställdes det kommunalt ägda kraftvärmeverket Västhamnsverket i Helsingborg, vilket 

var slutet på en lång besluts- och projekteringsprocess. Gävle kommun valde samma år att 

fortsätta anlita Vattenfall som elleverantör och att ingå i ett samarbete med den lokala 

industrin Krångede, som var värmeleverantör. Den tekniska hopkopplingen och 

partsförhandlingarna hade 1983 nått ett "viloläge" i Helsingborg och Gävle: tydliga 

ställningstaganden hade gjorts för energisystemens fortsatta utveckling. Händelserna 1983 var 

i båda kommunerna en tillfällig avslutning på många års förhandlingar och konflikter om 

överskottsvärme, kraftvärme och externa elleveranser. Mitt mål i avhandlingen är att studera 

en formativ period för de lokala energisystemen. Inträdandet av ett "viloläge" motiverar att 

avsluta studierna vid tidpunkten 1983. 

                                                 
17 Se Wehlander (1983), Johansson & Åkesson (1994), Sundlöf (2002) och Fors (2003). 
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1.2.5  Val av aktörer 
 

Relationer mellan en rad aktörer behandlas i avhandlingen. Kommunala aktörer står i centrum 

eftersom kommuner i Sverige haft ett mycket stort inflytande över utvecklingen och 

utformningen av lokala energisystem, både som huvudman och användare. Staten gav, vid 

andra världskrigets slut, kommunerna i uppgift att ansvara för bostadsförsörjningen (utom 

finansieringen). Bostäder behöver värmas upp och kommuner har både möjlighet och behov 

att bygga fjärrvärme. Ett utbyggt fjärrvärmenät erbjuder också ett viktigt underlag för 

kraftvärme. Genom kopplingarna mellan olika verksamhetsområden (bostadsförsörjning, 

uppvärmning och elproduktion) uppstår också kontakter mellan olika kommunala 

representanter. Kommunala aktörer har hanterat en mångfald av relationer på energiområdet.  

De aktörsgrupper som valts ut för ett fördjupat studium är förtroendevalda politiker, 

kommunala förvaltningstjänstemän, tjänstemän på de kommunalägda bostadsbolagen och 

styrelseledamöter samt andra representanter för de kommunala bolagen. Dessa grupper har 

valts eftersom spänningar, konflikter och koalitioner mellan dem har påverkat kommunens 

handlande i förhållande till andra aktörsgrupperingar inom kraftbolag och industrier. Speciellt 

representanter för kommunernas förvaltningar med ansvar för byggnads- och energifrågor har 

utvecklat täta kontakter med representanter för bostadsbolag, lokal processindustri och 

regionala kraftbolag. Jag har valt att fokusera på relationerna mellan kommun, kraftbolag och 

industrier eftersom dessa vanligtvis bedriver olika verksamheter på energiområdet, vilka varit 

betydelsefulla för utformningen av lokala energisystem. Frågor som kommunen främst 

behandlar rör fjärrvärme och kraftvärme. För industrin gäller frågeställningen hur mycket 

överskottsvärme som kan utnyttjas i relation till den industriella energianvändningen i övrigt. 

För kraftbolag gäller frågan hur relationen mellan elektricitet och stora elsystem skall se ut på 

regional eller nationell nivå. Kommunen berörs av samtliga frågeställningar, vilket motiverar 

en fokusering på kommunala aktörer för att därigenom täcka in ett brett spektrum av 

energirelaterade frågeställningar – från bostadsförsörjning till kraftvärme. Valet av olika 

aktörskategorier, prioriteringar dem emellan och de problem prioriteringarna medfört 

behandlas vidare i avsnitt 1.2.8, Källkritiska problem och överväganden. 
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1.2.6  Dokumentstudien – urval och tillvägagångssätt  
 

En stor mängd skriftliga källor har utnyttjats i de undersökta kommunerna. I detta avsnitt skall 

jag beskriva mitt tillvägagångssätt vad gäller att samla in och sammanställa skriftlig kunskap 

om fallen. En sådan beskrivning bör ge svar på frågor om vad som gjorts, vilket skriftligt 

källmaterial som studerats samt vilka begränsningar som funnits och hur de hanterats. Hur ser 

materialläget ut? Vilka arkiv har utnyttjats?  Inledningsvis har dokumentstudier gjorts för att 

få en översiktlig kännedom om energiförhållanden och breda utvecklingsmönster inom de två 

kommunerna. De undersökta arkivbestånden kan delas in i ett antal huvudgrupper vad gäller 

typ av material. De typer av skriftligt material som avhandlingen baserar sig på är framför allt 

kommunala mötesprotokoll med bilagor från förvaltningar och politiska organ som 

Drätselkammare, Stadsfullmäktige, Affärsverken (Helsingborg) och Industriverken (Gävle). 

De allmänna källkritiska problemen i samband med dokumentstudierna är till sin natur 

mycket likartade i Gävle, även om de tar sig andra uttryck än i Helsingborg. Därför diskuterar 

jag problematiken generellt. 

I forskningsarbetet med skriftligt material är det väsentligt att försöka ge svar på en rad 

frågeställningar som har betydelse för tolkning av materialet. Vem har tagit fram det aktuella 

materialet? Vilka syften och intressen kan tänkas ligga bakom? Vem eller vad vill jag ha 

information om? Vilka informationer sökte jag och hur kan jag vara säker på att jag inte 

missat väsentliga skriftliga källor? Är det bevarade materialet fullständigt? Svenska 

kommuner är sedan länge skyldiga att dokumentera och tillhandahålla vissa dokument och 

akter, bl. a. kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeprotokoll. Under större delen av den 

studerade perioden (fram till 1971) har dock enheterna i Helsingborg och Gävle haft andra 

namn. För att inte skapa begreppsförvirring har jag därför valt att behålla de äldre namnen 

Stadskollegiet och Stadsfullmäktige i stället för kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

fram till och med 1971. Jag har även valt att använda den äldre beteckningen "stad" i stället 

för kommun fram till dess det nya kommunbegreppet (med anledning av 

kommunsammanslagningarna 1970/1971) genomfördes i Helsingborg och Gävle.  

Under hela den studerade perioden har handlingar från Stadskollegiet och 

Stadsfullmäktige tillsammans med material från Drätselkammaren (senare Ekonomikontoret) 

inkorporerats i en speciell arkivbildning: Affärsverksstyrelsens (i Helsingborg) och 

Industriverksstyrelsens (i Gävle) protokoll. I Affärsverksstyrelsens och 

Industriverksstyrelsens protokoll finns därigenom bl. a. arkiverade utredningar, övriga 

kommunala handlingar, årsredovisningar och annat internt material som bedömts vara av vikt 
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för de frågor som behandlats inom ramen för den kommunaltekniska förvaltningen. Materialet 

är ordnat årsvis i inbundna volymer och i början av varje volym finns en alfabetisk 

förteckning över de ärenden som behandlats under året. Inga ämnen är för små eller för stora 

för att inte dokumenteras på det sättet: uppgifter finns om det mesta från avtalsdiskussioner 

och ersättning för resor i tjänsten till verkets tjänstemän till kraftvärmeutredningar och 

översynsplaner för kommunens transformatoranläggningar. I de alfabetiska förteckningarna 

har jag sökt efter sådan information som kan tänkas vara viktig för mina forskningsfrågor.  

Därefter har jag sökt vidare i de protokoll där det står närmare om en viss frågas 

behandling vid de månadsvisa styrelsemötena i Affärsverken (Helsingborg) och 

Industriverken (Gävle). Vissa av protokollpunkterna innehåller referens till bifogade bilagor 

och i bilagorna finns information som kan ge fördjupad kunskap om de olika ärendena. Det 

samlade materialet i arkivbildningarna från 1945 till 1983 utgör den huvudsakliga skriftliga 

grunden för avhandlingen. Jag vill göra några metodologiska reflektioner med anledning av 

de tidigare ställda frågorna om materialets karaktär och begränsningar. Det material som jag 

har använt är sammanställt av kommunens kansli. Handlingarna är upprättade i syfte att, från 

kommunens sida, dokumentera även energiärendenas beredning18 inom den kommunala 

beslutsprocessen, inte bara besluten. Kommunala handlingar, även i så "enkel" form som ett 

beslutsprotokoll, är väl anpassade för mitt syfte att analysera processer, eftersom ärendenas 

gång på vissa avgörande punkter kan följas över tid. Jag har gjort en systematisk och 

noggrann genomgång av hela arkivmaterialet, även om jag inte bedömer materialet som helt 

intakt för åren 1945–1983.19 

Det skriftliga källmaterialets innehåll och rikedom utgjorde ändå en väsentlig grund för 

att jämföra och analysera uppgifter som framkommer på annat sätt, t. ex. genom intervjuer (se 

nästa avsnitt). Ett problem som aktualiserats under arbetet är att motiv (och förekommande 

intressekonflikter) till olika aktörers handlande i liten utsträckning framgår av det skriftliga 

materialet. En konsekvens är att det finns "luckor" i framställningen vilket inte medger att 

hela bakgrunden till ett beslut och dess beredning framgår. För att bättre styrka motiv och 

                                                 
18 Med beredning menas förberedelse av ett ärende för beslut. 
19 Detta problem har jag hanterat på två sätt. Jag har gått igenom Drätselkammarens protokoll i Helsingborg och Gävle för att 
se om allt material som kan vara av intresse ur energisynpunkt faktiskt inkorporerats i Affärsverksstyrelsens och 
Industriverksstyrelsens (efter 1969 Energiverksstyrelsens) protokoll. Under kontrollerna har jag hittat en del material som 
behandlar energifrågor men som inte inkorporerats. Det materialet hänvisar jag till under beteckningen Drätselkammarens 
protokoll. Även vissa handlingar från Stadsfullmäktige (senare kommunfullmäktige) och Stadskollegium (kommunstyrelsen i 
Helsingborg före 1971) behandlar energifrågor utan att ha inkorporerats. Jag hänvisar till de källorna på samma sätt i 
nottexten, men jag har inte gjort en fullständig genomgång av de senare materialkategorierna för åren 1945–1983 utan endast 
utgått från rubrikerna i ärenderegistret. Det är viktigt att påpeka. 
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göra klarhet för "luckorna" har jag därför genomfört intervjuer med tillgängliga 

nyckelaktörer.  

 

1.2.7  Intervjuarbetet – urval och tillvägagångssätt  
 

Att genomföra en intervju i syfte att rekonstruera ett skeende ger unik åtkomst till intryck, 

minnesbilder, värderingar, tankar och känslor hos de människor som "deltagit i historien" – 

och fortfarande kan berätta om den. Jag skall redovisa en rad problem med anledning av min 

målsättning att öka förståelsen för en okänd del av samtidshistorien. Hur har intervjuarbetet 

gått till? Vilka informanter har intervjuats, hur ofta de har intervjuats, vilka frågor har ställts 

till dem? Inledningsvis har centrala politiker, tjänstemän och styrelseledamöter för de 

kommunala energiverken identifierats från det skriftliga materialet. Sammanlagt har 17 

intervjuer genomförts och använts. Flertalet av de levande chefstjänstemännen som arbetat i 

energiverken under efterkrigstiden har intervjuats. Politiker och styrelseledamöter har i 

mindre omfattning gjorts till föremål för intervju, av skälet att de antingen varit avlidna, 

oanträffbara eller avböjt att delta. Ett stort antal aktörer har kontaktats, varav 17 slutligen har 

valts ut för intervju.  

Ett problem i en samtidshistorisk undersökning är att uttalanden från en aktör vore 

intressanta att analysera, men att vederbörande tyvärr är avliden. Följande aktörer hör till 

denna kategori. Göran Ekberg (1919–93) var från 1947 verksam i Sydkraft AB, Malmö, 

1970–85 som VD. Arne Malmström var VD för Helsingborgshem 1957–1978. Börje 

Skarstedt hade ett flertal tunga förtroendeuppdrag i Helsingborgs stad (senare kommun) och 

var VD i Helsingborgshem innan Malmström, därefter styrelseordförande. Sigvard Hellestam 

var VD för Boliden. Einar Henningsson var styrelseordförande i kommunala Affärsverken i 

Helsingborg. Gösta Agrenius var styrelseordförande i Krångede. Stig Henningsson var VD för 

Krångede. Tage Johansson var chef för Byggnadskontoret i Gävle. Sten Skott var ordförande i 

Industriverksstyrelsen i Gävle. Erik Grafström (1914–91) var generaldirektör i 

Vattenfallsstyrelsen (sedermera Statens Vattenfallsverk) 1958–70 och ordförande i verkets 

styrelse 1970–79. Tyvärr kan jag inte genom mitt intervjumaterial ge röst åt ett antal män i 

betydelsefulla maktpositioner.  

Jag vill ändå argumentera för att information från dessa 10 nyckelaktörer inte skulle ge 

en på avgörande punkter annan bild av de förlopp jag studerar. Att nyckelpersoner är avlidna, 

oanträffbara eller på annat sätt inte kan deltaga betyder inte att vi inte vet något eller inte kan 
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veta något om händelser i det förflutna (se nästa avsnitt om källkritiska problem och 

överväganden).  

Så något om intervjuarbetet med de aktörer jag faktiskt har träffat. Nya intervjuer har 

successivt genomförts när nya aktörer aktualiserats inom ramen för forskningsprocessen. 

Samtliga intervjuer genomfördes enligt en semi-strukturerad metod med förberedda frågor, 

vissa gemensamma och några specifika, som fick bilda ram för samtal och följdfrågor. 

Intervjuerna har som regel genomförts i informanternas bostäder, på allmänna platser som 

bibliotek, caféer eller i andra möteslokaler. Informanterna har helt fått bestämma om platsen, 

bl. a. med tanke på informanternas ålder, som i vissa fall varit hög. Samtliga intervjuer har 

spelats in på band. I vissa fall har intervjuerna kompletterats med uppföljande telefonsamtal. 

Samtliga informanter har sedan getts möjlighet att i efterhand kommentera det 

intervjumaterial som presenteras i avhandlingen. Ingen anonymisering av materialet har 

gjorts. I två fall har informanter själva, i det ena fallet av hälsoskäl, valt att skriftligen (via e-

post) svara på frågor. I enlighet med fallstudiemetodikens rekommendationer har två 

nyckelinformanter som så kallade "informed reviewers"20 läst igenom material för fallen och 

lämnat synpunkter. Dessa var Billy Diné, verksam som utredningschef, biträdande 

energiverkschef och VD i Helsingborg under perioden 1961–1995 och Bengt Landqvist, 

elverkschef och energiverkschef i Gävle 1967–1989. Dessa nyckelpersoner antas ha haft 

särskild överblick vad gäller utvecklingen i Helsingborg och Gävle på energiområdet.  

 

1.2.8  Källkritiska problem och överväganden  
 

Termen "källa" används som historieteoretisk benämning på alla slags observationsdata 

som historiker bygger på eller kan tänkas bygga på i sin forskning. Historisk källkritik har 

traditionellt som mål att försöka "fastställa fakta" med ledning av fem kriterier. 

Sannolikhetsresonemang och indicier bör därigenom, enligt källkritikens fem kriterier, i mesta 

möjliga mån utmönstras ur historiska undersökningar.21 Kriterierna försöker hantera följande 

kritiska problem. Kriterium ett inom det källkritiska arbetet handlar om huruvida källan är 

genuin och trovärdig eller ett falsarium. Kriterium två är huruvida det som källan omtalar inte 

direkt strider mot naturens lagar eller "det sunda förnuftet". Enligt historisk källkritisk metod 

bör dessutom utsagor och vittnesbörder, där en lång tidsrymd förflutit sedan händelsen ägde 

rum, användas på ett mycket restriktivt och sparsamt sätt. Det benämns av historiker som 

                                                 
20 Yin (1994), sid. 127-153. 
21 Jarrick-Söderberg (1999), sid. 128. 
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närhetskriteriet. Anledningen är att det är lätt hänt att intervjuobjekt förskönar, omtolkar, 

reviderar eller förlorar minnesbilder av vad som skett, speciellt efter lång tid. Det är också i 

hög grad befogat att fråga sig huruvida olika aktörer påverkas av varandra i sitt 

uppgiftslämnande – vilket aktualiserar beroendekriteriet. Historikern kan aldrig utgå från att 

skilda uppgiftslämnare står fria från inbördes påverkan. Vidare bör historikern anta att aktörer 

kan försöka förmedla uppfattningar som är färgade av deras egna önskemål, värderingar och 

uppfattningar – och att det därför är nödvändigt att bedöma utsagor med ledning av det så 

kallade tendenskriteriet. Historiska utsagor är aldrig tendensfria.22 

Vilken konkret relevans har källkritiska kriterier haft i mitt arbete med historiskt materal 

i Helsingborg och Gävle? Källkritik och källvärdering var ett centralt, om än komplicerat 

moment i det vetenskapliga arbetet med Helsingborgs och Gävles energifrågor. 

Huvudproblemen för mig har varit följande: i vilken mån kan över huvud taget trovärdighet 

tillmätas yttranden från äldre, om än möjligen minnesgoda aktörer, som förmedlar egna 

minnesbilder, vilka i vissa fall ligger mer än 40 år tillbaka i tiden? Hur kan sådant material 

användas i en samtidshistorisk studie, med tanke på den nämnda källkritiska problematiken 

(bl. a. närhetskriteriet)? Samtidigt är en historiker också glad för att det finns information att 

tillgå. Hur skall denna kluvenhet inför intervjumaterialet hanteras?  

Ett försök att hantera den källkritiska problematiken är att inhämta information från flera 

olika källor för att belägga faktauppgifter. Inom fallstudiemetodiken är det ett väsentligt 

moment: Datainsamling för fallstudier kan vila på flera beviskällor; dokumentation, 

arkivhandlingar, intervjuer et cetera.23 Aktörers subjektiva och kanske i efterhand justerade 

minnesbilder och tolkningar kan användas för en bredare historieskrivning än som annars 

varit möjlig. "Muntlig historia" kan i flera fall användas som påståenden, vars användbarhet 

avgörs genom jämförelser med andra typer av material genom så kallad "triangulering."24 

Genom triangulering har jag försökt uppnå säkerhet i faktauppgifter. Men för att olikheten 

mellan uppgifterna skall vara reell och användbar enligt källkritikens regler, bör källorna vara 

oberoende av varandra, det vill säga den andra källan får inte vara ett referat av den första. De 

vikigaste och de mest övergripande problemen i arbetet med att triangulera information är, 

som jag ser det, följande: 

 

• Vilken vikt har uppgiften i relation till berättelsens övergripande ram (syfte, teori och 
forskningsfrågor)?  

                                                 
22 Jarrick-Söderberg (1999), sid. 131 ff. 
23 Yin (1994), sid. 78. 
24 Yin (1994), sid. 91-93. 
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• Vilken trovärdighet kan tillmätas uppgiftslämnaren (det vill säga försöker han göra sig 
själv viktig eller framställa någon annan i dålig dager eller blandar han ihop saker och 
ting)?  

 

En viktig källkategori jag använt i syfte att triangulera uppgifter (förutom protokollmaterial 

och intervjuer) är tidningsklipp från tidningarna Arbetarbladet, Helsingborgs Dagblad, Gefle 

Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Tidningen Arbetet. Arbetarbladet är en 

socialdemokratisk morgontidning i Gävle, Helsingborgs Dagblad är oavhängig i sin partifärg, 

Gefle Dagblad frisinnad, Nordvästra Skånes Tidningar moderat och Tidningen Arbetet var 

socialdemokratisk (numera nedlagd). Nackdelen med att använda tidningsklipp är att även om 

aktörer citeras i tidningen, kan citaten vara felaktiga och slarvigt återgivna genom 

journalisters förmedling av informationen. Viktig information kan också ha utelämnats som 

gör uppgifterna mycket ofullständiga. Journalisterna kan ha betonat vissa frågor på bekostnad 

av andra för att "leverera ett budskap" i enlighet med tidningens eller dess redaktörers 

politiska linje (vissa använda pressklipp har en politisk färg av något slag). Centrala 

begränsningar för triangulering av information är att en mängd arkiv inte längre finns, 

innehåller andra uppgifter än de som kan vara av intresse för avhandlingen – eller att jag helt 

enkelt inte fått tillträde till arkivet. Jag har tyvärr inte fått tillgång till Sydkrafts arkiv: 

företaget har tagit ett arkivpolicybeslut att inte lämna ut handlingar för forskningsändamål. 

Därför har jag inte kunnat ta del av eller värdera den kunskap arkivet kan förmedla. Boliden, 

som var en nyckelaktör i Helsingborg, har inget arkiv att tillgå. Ångpanneföreningen har inte 

heller något samlat arkiv. Spritt material om Ångpanneföreningens aktivitet i Gävle finns, 

märkligt nog, samlat i Malmö, och är där dessutom inte speciellt lätt att få överblick över.25  

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna har ett arkiv som jag utnyttjat för vissa 

uppgifter. Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem har inget arkiv. Svenska 

Värmeverksföreningen har inte heller något arkiv: det som en gång fanns har makulerats och 

kastats. Vattenfalls arkiv är beläget i Riksarkivets depå i Arninge utanför Stockholm. Arkivet 

innehåller få uppgifter om avtalsförhållanden mellan Gävle stad och Vattenfall. Det är min 

uppfattning både efter egna efterforskningar i arkivet samt efter samtal med en tidigare 

Vattenfallanställd som säger sig ha god insyn i arkivbildningen.26  

Professor Sven Werner i Göteborg har däremot i privat ägo en fullständig samling av 

Svenska Värmeverksföreningens årsmötesprotokoll från 1950 och framåt. Protokollen 

                                                 
25 Endast följande material fanns att tillgå i Ångpanneföreningens arkiv i ett kartotek över företagets Malmökontor och dess 
kunder: värmeplan för fjärrvärmedistribution inom Gävle kommun (enligt katalognummer 328717). 
26 Personlig kommunikation med Bertil Mattsson. Mattsson var under åren 1954–1960 utredare och kraftförsäljare på 
Älvkarleby kraftverk med omgivande region och hade god inblick i Gävle stads energiförhållanden.  
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innehåller viss kompletterande information som belyser kontaktytor mellan kommunala 

aktörer på kraftvärme- och fjärrvärmeområdet, men har inte bedömts tillföra någon väsentlig 

information för min avhandling. Stockholms stad var tidigare en av ägarna i Krångede AB. 

Genom Stockholm Energis (Stockholms stads kommunala energibolag) övergång i Birka 

Energi och den finska energikoncernen Fortums förvärv av Birka Energi har Krångedes arkiv 

hamnat i Mörsil mellan Östersund och Järpen i Jämtland. Företagsarkivet har ett rikt innehåll: 

årsredovisningar, bilagor, protokoll, bolagsordning, revisionsberättelse, delårsrapport, 

balansräkningar, resultaträkningar och koncernredovisning. Arkivet innehåller bl. a. samtliga 

styrelseprotokoll för företaget sedan grundandet. Samtliga styrelseprotokoll mellan åren 1945 

och 1983 har gåtts igenom för denna studies räkning. Jag har i hög grad även använt 

sekundärmaterial som historiker över de kommunala energiverken, samt jubileumsskrifter för 

bostadsbolagen. Två av de flitigast använda sekundärkällorna benämns kort Polvall och 

Henricson i mina referat av deras huvudsakliga resultat. Tomas Polvall är journalist och skrev 

boken Ljuset vid havet. Berättelser om människor och elektricitet i Sverige och Helsingborg 

under 100 år (1991). Boken är resultatet av ett uppdrag från Helsingborgs Energiverk till dess 

hundraårsjubileum. Jag stämde möte med Polvall under en resa till Helsingborg. Han 

berättade att han ställt som krav, när han började arbeta med boken, att kunna få arbeta på ett 

fritt, kritiskt och undersökande sätt. Helsingborgs Energiverk tillmötesgick hans önskemål.27 I 

den meningen vill jag hävda att Polvalls anslag och upplägg skiljer sig från andra 

företagsmonografier.28 Ingvar Henricson arbetade med studien Stanislaws paradox. En studie 

av energi- och bebyggelseplanering i Gävle (1987) på uppdrag av Statens institut för 

byggnadsforskning. Henricson har berättat att mycket av det material som han använde inte är 

tillgängligt i kommunens arkiv, utan att han själv letade efter och fann det på dåvarande Gävle 

Energiverks kontor.29  

Jag har varit på nuvarande Gävle Energi AB:s kontor utan att finna något liknande 

material. Henricson uppgav vid vårt samtal att han bedömde arkivhållningen som godtycklig 

och jag gör därför tolkningen att materialet är försvunnet/makulerat. Mot denna bakgrund har 

                                                 
27 Personlig kommunikation med Tomas Polvall. 
28 Eva Jakobsson skriver om tillförlitligheten i vattenkraftföretags monografier. Hon påpekar att gemensamt för denna sorts 
monografier är att de skrivits på uppdrag av företagen. De saknar ett utvecklat referenssystem. Så långt hon har kunnat utröna 
bygger de huvudsakligen på styrelse- eller bolagsstämmoprotokoll samt muntliga uppgifter. Inte sällan framhävs tidigare 
personer i företagsledningarna i hjältelik gestaltning. Det följer av en generell framgångsfixering i företagshistorisk litteratur, 
eftersom det är framgångsrika företag med stora arkiv som kunnat finansiera denna typ av historieskrivning, säger Jakobsson. 
Vattenkraftbranschen är således inte utan historieskrivning. Men den har en speciell karaktär eftersom den ofta är skriven av 
bolagen själva. Det är en historieskrivning som ofelbart innebär förlorade perspektiv, t. ex. konfliktperspektiv. Det har sin 
grund dels i ett tendentiöst urval av källmaterial, dels i att föremålet för studierna är företagen och inte företagen i ett 
samhälleligt sammanhang. Dessutom står författarna i ett beroendeförhållande till respektive företag, vilket troligtvis innebär 
begränsningar i perspektivet. Jakobsson (1996), sid. 54. 
29 Personlig kommunikation med Ingvar Henricson. 
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jag hänvisat frikostigt till Henricson, även i en del fall där jag själv i kommunens arkiv hittat 

det material Henricson baserar sina slutsatser på. Syftet är att läsaren lättare skall kunna bilda 

sig en klar uppfattning om förhållandet mellan mitt forskningsbidrag och den (flitigt) 

refererade andrahandskällan.  

Staden som fenomen har tidigt uppmärksammats som något särskilt av historiker i 

Sverige, och städer har velat dokumentera sin historia. Därför har stadsmonografin tidigt 

utvecklats som ett sätt för städerna att med beställd historisk expertis markera sin identitet. 

Staden har setts som en individuell företeelse och graden av komparation, problematisering, 

tematisering och analys har varit låg i denna traditionella form av lokalhistoria. På det 

området har stora förändringar skett under de senaste 20 åren. Bebyggelsemässiga, 

demografiska, ekonomiska och sociala aspekter har alltmer ställts i förgrunden.30 

Stadsmonografier är också en viktig källa i min studie.  

Så skall jag också säga något om hur jag ser på källvärdering och källkritik i förhållande 

till min ansats att triangulera information. Det är ett centralt moment för att nå tillförlitlighet 

och trovärdighet i mina resultat. Praktiskt har jag gått till väga så att jag utnyttjat min 

notapparat för att löpande kommentera uppkomna källkritiska problem. Något annat som bör 

kommenteras är de ingresser som jag låter inleda varje kapitel. Ingresserna är mina fiktiva 

tolkningar av centrala frågeställningar och problem i respektive kapitel. Syftet med 

ingresserna är tvåfaldigt: jag vill väcka intresse för fortsatt läsning och jag vill ge en 

översiktlig beskrivning av varje kapitels innehåll. De fiktivt formade ingresserna är valda för 

att understryka varje kapitels enskilda bidrag till avhandlingen som helhet. Jag är fullt 

medveten om att en sådan skrivteknik måste hanteras med stor varsamhet. När den fiktiva 

tolkningen bygger på empiriskt material som inte behandlas i den övriga löpande texten ger 

jag en förklarande not.  

                                                 
30 Nilsson (1990), sid. 88f. 
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1.3  Disposition  
 

Avhandlingen har tio kapitel och är disponerad på följande sätt. Kapitel två, Forskning om 

lokala energisystem, innehåller min begreppsapparat och teoretiska ansats. I kapitel tre, 

Energisystemens framväxt i Sverige – en kort översikt, ges en kontextualisering av den 

energipolitiska utvecklingen från 1880-talet och framåt. Kapitel fyra-sex är en fallstudie om 

energiutvecklingen i Helsingborg. Kapitel sju-nio är en motsvarande fallstudie om 

utvecklingen i Gävle. Avhandlingen avslutas med en jämförande empirisk analys och 

slutdiskussion i kapitel tio. Jag hoppas att klarhet och symmetri gör kapitlen analytiskt 

distinkta i relation till avhandlingens övergripande utformning.  
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2   Forskning om lokala energisystem  
 

Det finns flera tidigare studier av lokala och kommunala energisystem som på olika sätt är 

relevanta för denna avhandling med fokus på processerna bakom systemutformning över tid. I 

detta kapitel skall jag redogöra för sådan tidigare forskning i syfte att peka på det specifika 

kunskapstillskott som jag anser att min avhandling utgör. Kapitlet syftar även till att arbeta 

fram analysverktyg, det vill säga att identifiera de begrepp som jag aktivt använder i min 

studie.  

Teoretiskt inriktas avhandlingen mot att på en övergripande nivå beskriva och förklara 

framväxten, utvecklingen och utformningen av komplexa ledningsbundna lokala 

energisystem. I genomgången av närliggande forskning ur samhällsvetenskapliga och 

historiska perspektiv finns en viktig källa som det på många sätt är självklart att inleda en 

översikt med. I studien Networks of Power. Electrification in Western Society 1880–1930 

(1983) beskriver och analyserar teknikhistorikern Thomas P. Hughes hur och varför 

elektriciteten växte fram, spriddes och utvecklades i ett antal städer nämligen London, Berlin, 

New York och Chicago under perioden 1880–1930. Hughes anser inledningsvis att 

energisystem är sociotekniska i den meningen att tekniska och sociala komponenter är tätt 

integrerade med varandra i en "sömlös väv" av olika tekniska, ekonomiska och 

organisatoriska aspekter som ständigt interagerar. Det är enligt Hughes denna interaktion som 

främst kännetecknar ett energisystem som består av: 

 

Interacting components of different kinds, such as the technical and institutional, as well 
as different values; such a system is neither centrally controlled nor directed toward a 
clearly defined goal.31 

 

Ett sociotekniskt synsätt innebär således ett antagande om att energisystemets karaktär inte 

enbart formas av olika tekniska komponenters inbördes samband, utan också av ekonomiska, 

juridiska och organisatoriska faktorer.  

Med ledning av det sociotekniska antagandet använder Hughes en uppdelning i olika 

utvecklingsfaser för att beskriva karaktäristika för de tidiga elsystemen. I Networks of Power 

föresätter sig Hughes att kartlägga de olika skeden som de tidiga elsystemen genomgick: först 

från en uppfinnings- och innovationsfas över till en tillväxtsfas och därefter till en 

teknikspridningsfas och en momentumfas. De fyra faserna dominerades var och en av olika 

                                                 
31 Hughes (1983), sid. 6. 

29



   

  

aktörskategorier. I uppfinnings- eller innovationsfasen var exempelvis uppfinnare och 

entreprenörer, men också ingenjörer, managers och finansiärer de viktigaste 

aktörskategorierna. I teknikspridningsfasen utgjorde entreprenörer och finansiärer de mest 

aktiva grupperna. Systemens tillväxtfas dominerades av så kallade "motståndsfickor" (som 

benämns "reverse salients"), vilket innebar kritiska problem som begränsade systemets 

fortsatta expansion. Exempel på sådana kritiska problem är brist på ekonomiska medel för att 

finansiera systemets expansion eller bristande politiskt eller institutionellt stöd. Den fjärde 

fasen, som kallas momentum (en term ursprungligen hämtad från fysiken) hjälper att beskriva 

hur ett framgångsrikt system, likt en kropp i rörelse, slutligen uppnår både massa, fart och 

rörelseriktning. I det sista stadiet i systemutvecklingen återfinns, bl. a., företagsbildningar, 

representanter för myndigheter och affärsintressen, samt organiserade intressegrupper som de 

huvudsakliga aktörskategorierna.32  

Det är bl. a. på sådana grunder som Networks of Power blivit erkänd som ett centralt 

bidrag till den teknikhistoriska litteraturen: studien har uppmärksammat den avsevärda 

komplexiteten som präglade utvecklingen över tid av sociotekniska system i städer. Samtidigt 

erbjuder Networks of Power begreppsliga redskap för att, i en kronologiskt ordnad fram-

ställning, beskriva och analysera de dynamiska krafterna bakom systemutvecklingen. Trots 

bidraget har Hughes under senare år också blivit föremål för kritik. Kritiken kommer bl. a. 

från institutionellt orienterade ekonomer som McGuire et al. De anser att Hughes kraftigt 

underskattat den betydelse som nätverk av finansiella aktörer haft för stora, teknologiska 

system. De anser att Hughes i stället överskattat betydelsen av företagsamma och talangfulla 

systembyggare. Hughes visar, enligt kritikerna, en god förståelse för att det fanns flera system 

som konkurrerade om en hegemonisk position. De anser att Hughes behandling däremot är 

bristfällig vad gäller resultatet av processen, som varit inbäddad i socio-ekonomiska 

förhållanden. Inbäddning är en återkommande term i den institutionellt orienterade kritiken av 

Hughes beskrivning av hur ett sociotekniskt system en gång nådde sitt momentum. 

Föreställningen om inbäddning innebär att aktörer och organisationer oundvikligen påverkas 

av de institutioner som omger dem. Mot den bakgrunden anser McGuire et al att Hughes 

ansats är djupt problematisk i ett viktigt hänseende. Hughes ser uppfinningarna eller 

innovationerna som mästerverk, tillkomna genom en grupp briljanta uppfinnares, ingenjörers 

och affärsmäns aktiviteter. McGuire et al anser emellertid att varje tekniskt problem är 

inbäddat i sin socio-ekonomiska och institutionella omgivning. De främsta argumenten för att 

                                                 
32 Hughes (1983), sid. 14f. 
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det förhåller sig så är, enligt dem, att ett djupgående och återkommande beroendeförhållande 

rått gentemot t. ex. tillverkande och driftsansvariga företag vad gäller medel för investeringar, 

och att finansiärerna haft förmåga att omvandla beroendet till en såväl strategisk som 

organisatorisk kontroll av den inbäddade teknologin.33  

Ett senare bidrag till denna kritiska diskussion står ekonomhistorikern Mats Bladh för. 

Bladh menar att den fasindelning som tidigare refererats (från en uppfinnings- och 

innovationsfas över till en tillväxtsfas och därefter till en teknikspridningsfas och en 

momentumfas) inte är den som är aktivt verksam i Hughes framställning. Efter en närläsning 

av Hughes föreslår Bladh en alternativ fasindelning, som han menar är mer förenlig med 

Hughes beskrivning och tolkning av hur stora elsystem växer fram. En av centralgestalterna i 

Hughes framställning är Thomas Alva Edison (1847–1931), "Trollkarlen från Menlo Park", 

som var lika inriktad på att utveckla koltrådslampan som generatorn för att inte förlora 

kontrollen över någon del i det framväxande systemet. Denna strävan efter helhet och 

överblick präglade elsystemets första skede, som Bladh följdriktigt kallar "det edisonska 

systemstadiet." I nästa utvecklingsskede hade eltekniken standardiserats och spritts långt 

utanför New Yorks gränser. Det skedet kallar Bladh för "det universella systemstadiet". Till 

slut började eltekniken dock uppvisa alltmer lokala variationer och särdrag när den spritts till 

London, Berlin och Chicago. Det kallar Bladh för "det regionala systemstadiet."34  

Vi skall se något vidare på den tillämplighet en kritisk läsning av Hughes skulle kunna 

ha, överförd till ett historiskt studium av svenska kommuners energiförsörjning. Min 

begreppsliga tillämpning kommer främst att avse den fasindelning som Hughes tillämpar. För 

att sätta in de berörda frågeställningarna i ett svenskt sammanhang skall jag först ge en kort 

förklaring till vad fjärrvärme och kraftvärme är samt en specifik redogörelse för deras lokala 

organisatoriska förutsättningar. Befintlig fjärrvärmeforskning poängterar att utveckling och 

utbredning inte enbart avgörs av tekniska faktorer som rörens dimensionering, vattnets 

temperaturnivåer och bränslets verkningsgrader. Andra lika viktiga faktorer är t. ex. hur det 

lokala samhället är uppbyggt och organiserat, vilka organisationsstrukturerna är och vilken 

kompetens och viljeinriktning olika aktörer har.35 Ett flertal avhandlingar och andra studier 

har bidragit till kunskapsutvecklingen om sociotekniska system.36  

I denna avhandling finns det några faktorer att ta hänsyn till och som gör det tveksamt 

att utan revideringar använda de utvecklingsfaser som Hughes presenterat. Hughes systemsyn 

                                                 
33 McGuire, Granovetter & Schwartz (1993), sid. 213-240.  
34 Bladh (2003), sid. 4 -12.  
35 Kaijser och Summerton (1983), sid. 2. 
36 Ett nyligen utkommet svenskt bidrag är Palm (2004), Makten över energin: policyprocesser i två kommuner 1977–2001. 
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tar sin utgångspunkt i det lokala elsystemet, för att därifrån vidga sig alltmer utåt, mot det 

regionala och nationella, i vissa fall även mot de transnationella elsystemen. Till skillnad mot 

de elsystem Hughes beskriver och analyserar förblir fjärrvärmesystem oftast lokala i sin 

utsträckning: de elsystem Hughes analyserar är oftast inledningsvis lokala, men blir sedan 

med tiden alltmer regionala och nationella. En annan skillnad jämfört med Hughes system är 

att fjärrvärme och kraftvärme i svenskt 1940-tal och 1950-tal är exempel på teknikspridning, 

det vill säga en ny tillämpning på en befintlig teknik, snarare än motsvarigheter till de 

innovationer och uppfinningar elsystemen var i den inledande fasen i London, Berlin, 

Chicago och New York. 

 

2.1  Fjärrvärme – ett lokalt begränsat system 
 

Fjärrvärmesystem har sedan länge i Sverige, på grund av sin samhälleliga funktion och 

tillgänglighet, ofta varit offentliga snarare än privata. Offentlig service har motiverat 

reglerande kontroll och demokratiskt inflytande från det allmännas sida. Ägarintressen inom 

energidistribution kan historiskt beskrivas som antingen samhälls-, kapital- eller 

kundorienterade.37 Värt att påpeka i sammanhanget är att fjärrvärme, ur ett historiskt och 

samhällsvetenskapligt perspektiv, fortfarande är en relativt outforskad företeelse.38  

Att bygga upp och driva ett fjärrvärmesystem handlar emellertid i mycket hög grad om 

att bygga upp relationer mellan olika lokala aktörer och att utforma ett sociotekniskt snarare 

än ett tekniskt system. Värmen kan tillföras genom en rad olika aktörer: bostadsbolag, 

processindustrier, kraftbolag och kommunala energiverk. Verksamheten regleras bl. a. av 

avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och kunder, d.v.s. olika fastighetsägare. Att förstå 

relationerna mellan offentliga och privata aktörer, mellan allmänt och enskilt inflytande är 

också en central uppgift i analysen av ett stort sociotekniskt energisystem. Relationer mellan 

aktörer i sociotekniska system samt förhållandet mellan privat och offentligt inflytande över 

energisystemet avgörs inte enbart av hur olika tekniska komponenter konfigureras. Minst lika 

viktigt är samspelet mellan teknik och olika ekonomiska, juridiska och organisatoriska 

faktorer. Förutsättningarna för t. ex. produktion och distribution av fjärrvärme påverkas av 

aktörer utanför den kommunala administrationens gränser, t. ex. staten. Med "förutsättningar" 

avses inte bara de restriktioner och inskränkningar staten kan ge för kommunens självstyre, 

utan även att staten stiftat lagar och utfärdat förordningar, vilket påverkat bl. a. priser och 

                                                 
37 Olsson (1992), sid. 10. 
38 Bergström m.fl. (1999), sid. 3. 
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skatter i kommunens relation med såväl staten som privata organisationer. Relationerna 

mellan stat, kommun och privata organisationer har varit viktiga också i ett annat avseende. 

Kommunala affärsverk har såväl konkurrerat som samarbetat med privata organisationer och 

statliga affärsverk som Kungliga Vattenfallsstyrelsen.39  

Flera olika studier belyser denna typ av aktörsproblematik i en svensk kontext. En form 

av samarbetsanda på energiområdet har i Sverige funnits i form av långvariga samarbeten 

mellan statliga ämbetsverk och privata storföretag för utveckling av ny teknik för statens 

infrastruktur och för den svenska exportindustrin. Teknikhistorikern Mats Fridlund har i Den 

gemensamma utvecklingen. Staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska 

elkrafttekniken (1999) givit ett viktigt bidrag genom att teckna de band som förenade 

Kungliga Vattenfallsstyrelsen och ASEA på energiområdet. I Fridlunds studie framkommer 

att täta band under lång tid varit förutsättningen för utvecklingen av ny teknik.40 Relationerna 

mellan offentliga och privata aktörer, mellan allmänt och enskilt inflytande har visat sig vara 

centrala också för att förstå utvecklingen av senare tiders stora försörjningssystem. Även 

kommunala aktörer har varit delaktiga i samarbetsprocesser. Relationer mellan kommun och 

industri har lokalt också inneburit möjligheter till inflytande och kontroll för de kommunala 

energiaktörerna. Utnyttjandet av värme från industrier, det vill säga överskottsvärme från 

industriella processer, har på flera platser i Sverige påverkat hur fjärrvärmesystemet utformats 

och utvecklats. Johansson och Åkesson anser allmänt om utnyttjandet av överskottsvärme 

från industrier att möjligheten för att ett industri-kommunalt samarbete skall etableras 

betingas av sociotekniska faktorer. De bästa förutsättningarna för samarbete finns där både 

industri och kommun visar förståelse för den andra partens villkor och är beredda att vara 

flexibla beträffande avtalsvillkor.41 Flera andra faktorer bidrar till möjliga gemensamma 

systemutformningar för el och värme, t. ex. den lokala industrins tekniska förutsättningar för 

mottrycksproduktion.42  

Även direkta motsättningar och konflikter mellan det lokala och det nationella 

perspektivet på systemutformning är aktuella. I en internationell översikt över fjärrvärmens 

utveckling pekar Sven Werner på en viktig faktor för dess spridning, som överensstämmer 

med uppdelningen mellan lokalt, regionalt och nationellt. I länder där elproduktionen 

                                                 
39 Kaijser (1988), sid 87-89. 
40 Fridlund (1999), sid. 13f. 
41 Johansson & Åkesson (1993), sid. 52. 
42 Mottrycksproduktion innebär samtidig produktion av el och värme inom industrin på liknande sätt som vid 
kraftvärmeproduktion i fjärrvärmesystem. Värmen avtappas normalt som het vattenånga för industriella processer, varför 
trycket överstiger atmosfärstrycket (därav namnet). Industriellt mottryck är vanligt inom massaindustrin. El producerad med 
mottryck har hög verkningsgrad men förutsätter att det samtidigt producerade värmen nyttiggörs. 
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centraliserats i stora kraftbolag tenderar fjärrvärmen att vara svag. De naturtillgångar som ger 

resurser till elproduktion spelar roll i sammanhanget, vilket märks tydligt på skillnaderna 

mellan Danmark, som saknar vattenkraft, och Norge, som har sådan i stor mängd. Det förra 

landet är relativt väl utrustat med fjärrvärme, men den är nästan obefintlig i det senare. Den 

viktigaste orsaken till att det inte fanns någon fjärrvärme i Sverige före andra världskriget var 

också överskottet på vattenkraft. Följande faktorer erbjuder enligt bl. a. Werner positiva 

utsikter för fjärrvärme:  

 

• potentiella kunder är inte uppbundna till elektricitets- eller gassystem för 
värmeförsörjning. 

• det finns en intresserad och lämplig intressent – och aktören har organisatoriska 
resurser att sköta systemet.  

• befintlig lagstiftning gör inte introduktionen av fjärrvärme mer komplicerad.43 
 

Liknande kritiska frågor för utvecklingen av ett fjärrvärmesystem har, på ett systematiserat 

och djupgående sätt, identifierats i en fallstudie av sociologen Jane Summerton i District 

Heating comes to town. The social shaping of an energy system (1992). Summerton 

analyserar i sin avhandling hur och varför en liten kommun, Mjölby, lyckades introducera ett 

lokalt fjärrvärmesystem under 1980-talet. Viktiga faktorer i Summertons studie för hur 

fjärrvärmesystemet kom att formas i kommunen var förekomsten av aktörer med professionell 

kunskap om fjärrvärmetekniken och att det fanns systembyggare som hade institutionellt stöd 

och en sådan position i kommunen att de kunde få stöd för en fjärrvärmeintroduktion. Enligt 

Summerton var de kritiska frågorna i utvecklingen av fjärrvärmesystemet i Mjölby följande: 

 

• att skapa organisationen och skaffa kompetens. 
• att hantera konflikter som aktualiseras när anläggningen skall lokaliseras.  
• att hantera konkurrens från andra uppvärmningsformer.  
• att hantera konflikter som aktualiseras när beslutet att bygga fattas.  
• att hantera konflikter som aktualiseras när rekrytering av kunder påbörjas.44  

 

En principiell fråga som i Sverige och andra länder visat sig ha central betydelse för 

utvecklingen av enskilda energisystem är samverkan mellan representanter för olika 

energisystem. Relationen offentligt-privat aktualiserades i Sverige redan 1846 när det första 

svenska gasverket byggdes i Göteborg. Vid den tidpunkten var det en högst öppen fråga på 

vilket sätt de offentliga och privata parterna skulle agera på energiområdet. Gas användes 

                                                 
43 Werner (1989), sid. 77f. 
44 Summerton (1992), sid. 22. 
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främst i städer som belysning i hemmen och som gatubelysning. Vad gäller etableringen av de 

första stadsgassystemen i Sverige och deras utveckling anser teknikhistorikern Arne Kaijser 

att följande huvudfrågor stod i fokus: 

 

• de tekniska osäkerheterna vad gällde bl. a. risker och miljöstörning, driftsäkerhet och 
anläggningarnas livslängd. 

• de ekonomiska villkoren, präglade av de stora initialinvesteringarna i produktions- och 
distributionsanläggningar och betydande osäkerhet om framtida lönsamhet. 

• den organisatoriska formen för gasverksamheten, och främst frågan om staden själv 
borde svara för byggandet och driften eller överlåta den på en privat entreprenör. 

• det rättsliga förhållandet mellan producenter och konsumenter av gas.45 
 

Kaijser anser att problemområdena är av relativt allmän karaktär och att de funnits i lite olika 

varianter vid alla nyetableringar av allmänna ledningsbundna energisystem. Däremot har 

lösningarna på problemen varierat och de organisatoriska, juridiska och ekonomiska ramarna 

för ledningsbundna system skiljer sig därför avsevärt mellan olika länder och ibland även 

mellan städer i samma land. Vid etableringen av de första gasverken i svenska städer krävdes 

tillstånd från myndigheterna, bl. a. för att få gräva ned gasrör i gatorna. När de tidiga 

gasverken skulle uppföras blev därför städerna för första gången tvungna att ta ställning till ett 

komplicerat tekniskt system. Privata entreprenörer och bolag kom sedan att svara för 

byggandet och driften av de första gasverken, men särskilda organ i städerna fick till uppgift 

att kontrollera att de uppfyllde sina åtaganden. På 1860-talet började gasverk byggas och 

drivas i kommunal regi. Det markerade kommunernas debut som teknikförvaltare.46  

 

2.2  Kraftvärme – ett regionalt energisystem 
 

För att förstå framväxten och utvecklingen av lokala energisystem är också konkurrens mellan 

olika typer av energisystem ett intressant forskningsområde. I Sverige har konkurrens inom ett 

ledningsbundet distributionssystem för energi varit ovanlig, men däremot inte konkurrens 

mellan energiformer för samma användningsområde.47 Ett exempel gäller konkurrens mellan 

gas och elektricitet på belysnings- och spismarknaderna, vilket beskrivits av Kaijser. Han 

                                                 
45 Kaijser (1986), sid. 10–12.  
46 Ibid. 
47 Kaijser (1988), sid. 93. Inledningsvis är det viktigt att påpeka att el och värme är olika energiformer, som också utgår från 
separata distributionssystem. Sådana energiformer är t. ex. solljus, kemisk energi, rörelseenergi i vinden och värme i 
varmvatten eller vattenånga. Alltså föreligger i vissa fall konkurrens såväl mellan olika energiformer, produktionsformer (t. 
ex. el genom kondenskraft, kraftvärme och vattenkraft) som mellan distributionsformer (t. ex. direktverkande elvärme och 
fjärrvärme). Frågeställningar om fjärrvärme visar sig därigenom handla inte enbart om konkurrens mellan olika potentiella 
värmeleverantörer inom ett distributionssystem, utan även om andra former av konkurrens, t. ex. mellan elvärme och 
vattenburen värme.  
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anser också att om energiutvecklingen runt sekelskiftet präglades av striden om ljuset och 

mellankrigstiden av striden om spisen, har efterkrigstiden däremot dominerats av striden om 

värmen. Utomlands, och särskilt i England och USA, var det förr vanligt med konkurrerande 

gas- och elleverantörer inom en stad. Sådan konkurrens uppmuntrades tidvis av 

myndigheterna i syfte att åstadkomma lägre taxor. Ofta ledde dock konkurrensen till att den 

ene leverantören köpte upp den andre och sedan höjde taxorna rejält för att kompensera de 

tidigare förlusterna. Stadsgas fanns fram till 1950- och 1960-talet i många städer i Norden, 

men gasverken lades ner på de flesta ställen – i konkurrens med främst elektricitet.48 Även 

tidigare forskning om energidistribution i Västeuropa pekar mot att etablerade äldre 

distributionssystem för elektricitet spelat och kommer att spela en central roll, även för den 

utformning distributionssystem (t. ex. naturgas) får som nykomling på energimarknaden.49  

Frågeställningar om hur en energiform över tid konkurrerat inom ramen för ett och 

samma distributionssystem (t. ex. fjärrvärmenät) är dock, som sagt, hittills obesvarade.50 Jag 

avser att analysera betydelsen av sådan konkurrens. Jag vill också, med utgångspunkt i en 

socioteknisk ansats, påstå att konkurrensformen inte enbart handlar om konkurrens mellan 

olika tekniker för tillförsel, utan också mellan olika typer av aktörer, där relationen mellan 

offentligt och privat ofta ställs på sin spets. Bladh påpekar att den historia som under 1900-

talet leder fram till och över den så kallade avregleringen av elmarknaden på 1990-talet kan 

ses som ett spel mellan institutionella och tekniska faktorer. Bladh anser att vi har en regionalt 

uppdelad elförsäljning och att olika kraftbolag redan från början skaffade sig geografiskt 

avgränsade avsättningsområden. Naturen och tekniken krävde att de avgränsade områdena 

överskreds. Mekanismen bakom den kollektiva systemtillsynen låg i utjämningsbehovet, 

elektricitetens balanskrav – el måste genereras i precis samma utsträckning som den 

används.51 De förhållanden Bladh nämner har fått stora konsekvenser för relationerna mellan 

kommuner och kraftbolag på elområdet. I valet mellan olika tekniska lösningar finns 

intressanta exempel, som kan illustrera såväl konkurrens som samverkan inom ett lokalt 

energisystem. Den kollektiva systemtillsyn på elområdet som Bladh nämner utövades av 

                                                 
48 Kaijser (1988), sid. 80–85.  
49 Olsson (1992), sid. 1. 
50 Kaijser (1988), sid. 93. 
51 Bladh (2002), sid. 58. Elproduktion innebär en speciell sorts systemiskhet genom att anläggningar och anordningar för 
generering och användning även i tid är starkt kopplade. Tillförsel och användning förutsätter, i varje enskilt ögonblick, inom 
ett visst begränsat användarområde, balans och jämvikt. Anledningen är att anläggningarna för omvandling tillsammans 
måste klara av den största förekommande belastningen, den dimensionerade effekten. Dessutom måste efterfrågans 
tidsvariationer följas och hela energibehovet under året täckas. 
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Centrala driftsledningen (CDL), som var ett samarbetsorgan för elproducenterna i Sverige. 

CDL:s planeringsutskott utgav 1972 en prognos för Sveriges elförsörjning fram till 1985.52  

Prognosen reviderades 1975 och utgjorde grunden för Vattenfalls stora satsning på kärnkraft i 

Sverige. Energihistorikern Lars Lundgren hävdar att CDL:s prognoser i det närmaste hade fått 

karaktären av produktionsmål. Om prognosen inte uppnåddes, uttryckte Vattenfall oro. Om 

den överträffades, framfördes krav på ytterligare utbyggnad av produktions- och 

distributionsapparaten, vilket medförde åtgärder för att stimulera användningen av el. Det 

fanns onekligen en i systemet inbyggd expansionism, menar Lundgren.53 När CDL:s 

planeringsutskott utkom med sin prognos publicerades undersökningen Kraftvärme 1975: 

Möjlig utbyggnad av fjärrvärme och kraftvärme i Sverige av Svenska Värmeverksföreningen, 

samarbetsorgan för kommunala energiverk med intresse för fjärrvärme och kraftvärme. 

Undersökningen inventerade potentialen för expansion i 120 svenska orter med avseende på 

möjligheterna att bygga ut ett fjärrvärmenät och som följd därav (min kursivering) 

förutsättningarna för utnyttjande av kraftvärmeverk.54 Det fanns vid denna tid spänningar och 

motsatsförhållanden mellan CDL:s intressen och de kommunala energiverkens intressen (se 

närmare kap. 3). I min avhandling har centrala frågor under den undersökta perioden 1945–

1983 i Helsingborg och Gävle varit huruvida dessa kommuner skall: 

 

• bygga kraftvärme i kommunens regi.  
• ingå i något el- och värmesamarbete med sitt kraftbolag. 
• enbart bygga anläggningar för värme och fortsätta att köpa in elektricitet från  

kraftbolag.  
 

Kommunalt inflytande inom det egna, lokala energisystemet har inte alls varit något givet. Ett 

sådant inflytande över de lokala systemlösningarna ställer stora krav på organisatorisk och 

politisk vilja samt kompetens. Mikael Hård och Sven-Olof Olsson studerar i boken Istället för 

kärnkraft (1994) kraftvärmens framväxt i fyra länder. De betonar: "Det finns ingen klar och 

färdig teori som kan förklara utveckling och organisering av kraftvärme eller andra stora 

energisystem."55 Hårds och Olssons mål är att, genom en internationell jämförelse, dels 

antyda vilka organisatoriska lösningar som verkar främjande eller hämmande på kraftvärmens 

utbyggnad, dels utreda vilka styrmedel som kan förväntas vara effektiva. Författarna utgår 

från att konkurrens mellan energiformer (främst elektricitet och värme) är en negativ faktor 

                                                 
52 Sveriges elförsörjning 1975–1985: 1975 års studie/ CDL:s planeringsutskott. 
53 Lundgren (1978), sid. 98. 
54 Kraftvärme 1975 Möjlig utbyggnad av fjärrvärme och kraftvärme i Sverige, sid. 14. 
55 Hård & Olsson (1994), sid. 19. 
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för spridning av kraftvärme: "Vår huvudtes är att en utbyggnad hämmas av en organisatorisk 

separation mellan kraft- och värmeföretag, av en starkt centraliserad företagsstruktur på 

energimarknaden och av en långt driven privatisering."56 Hård och Olsson påstår vidare att 

konflikten mellan kraftvärmeverk och kraftbolag inte är något problem exklusivt för Sverige – 

kraftvärmeprojekt möter ofta hårt motstånd från kraftindustrin också i Storbritannien, 

Tyskland, Nederländerna och Frankrike:  

 

Oavsett om de [Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike] baserar sin 
elproduktion på kol, naturgas eller kärnkraft är de stora kraftbolagen i de länderna 
tämligen ointresserade av kraftvärme. Dessa bolags traditionella verksamhet är att 
producera elektricitet i kondenskraftverk, där värme betraktas som en restprodukt. 
Eftersom de viktigaste av bolagen dessutom ofta är verksamma på en nationell eller 
åtminstone regional nivå, faller inte fjärrvärme – som alltid är något lokalt begränsat – 
naturligt in i deras verksamhetssfär.57  

 

Hård och Olsson diskuterar skillnader mellan den nationella och lokala nivån men historikern 

Thomas Kaiserfeld betonar de kopplingar som finns mellan nivåerna. Kaiserfeld exemplifierar 

och analyserar kopplingarna närmare i studien, Ett lokalt energisystem mellan vattenkraft och 

kärnkraft. Uppbyggnaden av kraftvärme i Karlstad mellan 1948–1956 (1999). I ett historiskt 

perspektiv fanns en rad faktorer som på ett nationellt, allmänt plan motverkade anläggande av 

fjärrvärme i svenska kommuner före andra världskriget: billig vattenkraft som den 

dominerande källan för elproduktion, det i allmänhet glesa befolkningsunderlaget, 

markförhållanden som bl. a. kunde försvåra nedläggning av rör, uppdelningen mellan centrala  

kraftproducenter och lokala värmeproducenter, bristen på vattenburna centralvärmesystem i 

flerbostadshusen och, slutligen, avsaknaden av tillräckligt institutionellt och professionellt 

stöd för fjärrvärmen. Kaiserfeld analyserar hur och varför Sveriges första fjärrvärmenät 

byggdes i Karlstad 1948. Vad motiverade det beslutet, mot bakgrund av de nationella 

kraftleverantörernas starka ställning?58 Analysen av skälen till kraftvärmeverksbygget i 

Karlstad i slutet av 1940-talet och inrättandet av Sveriges första fjärrvärmenät visar på vikten 

av lokala förklaringsfaktorer i försöken att förstå tillkomsten av lokala energisystem. I 

Karlstad var de lokala faktorerna följande:  

 

• en vilja till kontroll över kraftproduktionen och därför ett ökat behov av att bygga ut 
reservkraftkapaciteten efter andra världskriget.  

                                                 
56 Hård & Olsson (1994), sid. 17ff. 
57 Hård & Olsson (1994), sid. 155. 
58 Kaiserfeld (1999), sid. 7. 
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• en tradition av att engagera det lokala näringslivet i energiförsörjningsfrågorna. 
• en aktiv ledning i det kommunala elektricitetsverket (som hade fördel av att en rad nya 

alternativ öppnat upp beslutsprocessen om en upprustning av reservkraften i Karlstad).  
• att en ny stadsdel byggdes i närheten av ångkraftcentralen, vilket gjorde att kretsen av 

värmekunder inom kort kunde utvidgas.59  
 

I allmänhet är de lokala förhållanden som legat till grund för en debatt om uppbyggnad av 

kraftvärme på en viss ort inte unika utan generaliserbara, hävdar Kaiserfeld. Betydelsen av 

sådana generaliserbara lokala faktorer har, enligt honom, redan uppmärksammats inom 

litteraturen om kraftvärme och fjärrvärme. Det nya i Kaiserfelds studie är att lokala 

förklaringsfaktorer inte bara hänger samman med inrättandet av lokala energisystem, i 

praktiken fjärrvärmesystem. Den historiska fallstudien om Karlstad visar, enligt Kaiserfeld, 

att även tidigare ouppmärksammade lokala elförsörjningsfrågor inverkade på beslutet att 

bygga kraftvärmeanläggningen och fjärrvärmesystemet. De hittillsvarande förklaringarna har 

enligt honom främst kretsat runt lokala värmefrågor och nationellt betingade 

elförsörjningsfrågor. Genom Kaiserfelds bidrag har floran av generaliserbara lokala 

förklaringsfaktorer som redan uppmärksammats inom sekundärlitteraturen utökats med ännu 

en förklaringsfaktor som inte främst hänger samman med det lokala energisystemet utan det 

nationella elsystemet, menar han.60  

Problematiken gällande kommunernas engagemang i kraftvärme behandlas vidare i 

skriften Kommunerna och mottrycket. En analys av hinder (1985), där 14 kommunala 

energiverkschefer ger sin egen syn på frågeställningarna på grundval av förhållanden i de 

olika kommunerna vid 1980-talets mitt. Utvecklingen i bl. a. Karlstad, Västerås, Gävle och 

Helsingborg erbjuder en intressant möjlighet att mer i detalj utreda och förklara den 

problematik som Hård, Olsson och Kaiserfeld redogör för. Den bild energiverkscheferna ger 

av sin verksamhet avviker inte nämnvärt från den som Kaiserfeld tecknat; samma problematik 

står i fokus. En rad olika begränsningar för den kommunala kraftvärmens expansion 

identifieras och diskuteras. Energiverkscheferna är kanske i högre grad inriktade på att se 

lokala begränsningar av juridisk och institutionell karaktär genom nationell politik (t. ex. 

skatter, avgifter, subventioner) än vad Kaiserfeld är.61 

Ett exempel på fenomenet kommunal kraftvärme, ur ett lite annat perspektiv, ger 

företagsekonomen Bengt Jacobsson som studerat processen när dåvarande ASEA (idag del av 

koncernen ABB), med bistånd från den svenska regeringen, lyckades sälja ett koleldat 

                                                 
59 Kaiserfeld (1999), sid. 66-67. 
60 Ibid. 
61 Kommunerna och mottrycket. En analys av hinder (1985), sid. 5-11. 
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kraftvärmeverk till Stockholms stad. Hur såg den kraftsamling ut som gjorde det möjligt? Hur 

var det möjligt i det projektet att hantera de motstridiga krav som kännetecknade 

energipolitiken? Vad karaktäriserade växelspelet mellan företag, statliga och kommunala 

organisationer och intresseorganisationer? Jacobson identifierar öppna och slutna perioder i 

processen kring det koleldade kraftvärmeverket. Med hjälp av begreppet en öppen period 

beskriver och tolkar Jacobson hur flera olika alternativ etablerats som möjliga i Stockholms 

stad och därigenom har blivit föremål för systematisk uppmärksamhet. Under den öppna 

perioden fann Jacobson att alternativen kalkylerades inom ramen för en teknisk-ekonomisk 

utvärdering och att den politiska debatten i Stockholms stad var relativt intensiv.62 

Jacobsson identifierade även vad han kallar slutna perioder i processen kring det 

koleldade kraftvärmeverket. I en sluten period fanns det, enligt honom, enbart ett (eller ett 

fåtal) alternativ som diskuterades. Stora ansträngningar gjordes för att binda aktörer till 

alternativet och den politiska debatten var mindre intensiv. Öppenhet och slutenhet kan, enligt 

Jacobsson, ses som ändpunkterna på ett kontinium, i vilket maximal slutenhet innebär att 

organisationen beslutat sig för ett alternativ. Jacobsson visar hur beslutsprocesser i frågan om 

kraftvärmeverket pågick parallellt på olika arenor, i enlighet med olika normer i öppna och 

slutna perioder. Det faktum att processerna pågick parallellt och inte möttes påverkade olika 

alternativs inbördes ordning i beslutsprocessen. Jacobsson påstår, med utgångspunkt från 

sådana resultat, att beslut inom energiområdet växer fram i ett växelspel mellan statliga, 

kommunala och privata organisationer. Beslut växer enligt synsättet inte fram på någon 

marknad – och inte heller som resultat av planerade aktiviteter i offentlig regi. Privata, och 

ibland statliga, företag försöker få kommuner att vara med och köpa deras teknik. Statliga 

organisationer försöker få kommuner att köpa viss teknik (men inte annan) från vissa företag 

(men inte från andra).63  

Jacobssons resultat avviker från Fridlunds. Jacobsson betonar i stället ett annat 

perspektiv där en nära koppling mellan aktörer, inbegripna i över tid utsträckta 

utvecklingssamarbeten, varit för handen. Ytterligare ett perspektiv på relationen mellan 

aktörer i utformningen av energisystem ger Ingvar Henricson. Henricson skriver i sin studie 

Stanislaws paradox (1987) om energi- och bebyggelseplanering och deras inbördes samband i 

Gävle stad från början av 1960-talet och fram till mitten av 1980-talet. Stora, helt nya 

stadsdelar planerades och byggdes ut. Fjärrvärme infördes på stadsdelsnivå vid mitten av 

1960-talet men ett stort system för hela tätorten, t. ex. ett kraftvärmesystem, möttes av 

                                                 
62 Jacobsson (1994), sid. 28. 
63 Jacobsson (1994), sid. 84–103.  
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motstånd. Henricsons studie är utvärderande i den meningen att den kritiskt försöker granska 

planeringens innehåll och former.64 En ny typ av planeringsprocesser aktualiserades efter 

1945 bl. a. i Gävle genom att kommunerna fick ett nytt ansvarsområde, nämligen 

bostadsförsörjning.65  

Därigenom aktualiserades också möjligheter för bostadsuppvärmning. De kommunala 

elverken har under samma period haft ett naturligt intresse av att inte bara distribuera den el 

som stora kraftbolag producerat och transmitterat. Kommunerna ville själva bli aktiva 

elproducenter. Viljeinriktningarna aktualiserade en rad frågeställningar om kommunala 

planeringsprocesser för energi och processernas koppling till stadsplaneringen genom 

kommunala nämnder och förvaltningar. Henricsons studie av Gävles optimistiska prognoser 

för bostads- och energiutvecklingen gör gällande att kalkylerna i hög grad kom att bli 

hämmande och kontraproduktiva för kommunens utveckling, trots motsatta intentioner. 

Henricson anser att Gävles aktivitet på områdena från 1960-talet och framåt kom att präglas 

av en ohejdad utvecklingsoptimism som grundade sig i en naiv tro på möjligheter att genom 

olika planeringsinsatser förutsäga och styra framtiden.66 Henricson berör däremot inte de 

organisatoriska, politiska och individrelaterade aspekterna i sin historia om storartad, men 

missriktad, teknik- och utvecklingsoptimism i Gävle.  

                                                 
64 Henricson (1987), avsnittet "Referat" (utan sidnummer). Stanislaws paradox utgör slutrapport för projekt 348, Energi och 
bebyggelse i kommunal planering. För kompletterande information om bl. a det forskningsprojekt i vilket Henricson 
medverkat, se Månsson (1976). 
65 Bo Gustafssons skildrar i boken Den tysta revolutionen (1988) hur välfärdssystemet växte fram i Örebro under åren 1945–
1982. Periodiceringen är mycket viktig då utvecklingen i Örebro hänger nära samman med de förändringar som det långa 
socialdemokratiska regeringsinnehavet 1945–1976 innebar. Boken är ett beställningsarbete från Landsorganisationen (LO) 
och det märks tydligt i framställningen. Boken är inte tendensfri. Gustafsson tillmäter mänskliga ideér stor vikt och i boken 
visas hur politiska ideér omsatts i praktisk handling. Den tysta revolutionen är något av en hyllningsskrift till den 
reformistiska och pragmatiska men ändå idéburna socialismen i svensk tappning. Boken är en bra punktstudie och 
källdokumentationen är riklig, men det finns alternativa tolkningar av en del frågeställningar Gustafsson berör. Framväxten 
av bostadsmarknaden är ett intressant exempel: se Gustafsson (1988), sid. 128-158. Under den period då Örebro växte som 
kraftigast och bostadsbyggandet nästan årligen slog nya rekord fördelades rollerna på bostadsmarknaden av en mycket liten 
krets politiska makthavare i politikens centrum - Stiftelsen Hyresbostäders styrelse, under större delen av perioden liktydig 
med ”Örebros starke man”, Harald Aronsson. En förutsättning för etableringen av "mönsterstaden" Örebro var att den 
kommunala bostadsstiftelsen fick bygga storskaliga bostadsområden, där "samhällsingenjörer" och arkitekter kunde pröva 
sina idéer. Att det blev bostadskooperationen som fick maka på sig var knappast någon slump. Det var konsekvensen av en 
politisk värdering: "de bygger inte för vårt folk", se Strömberg (1989), sid. 20. Gustafssons och Strömbergs skilda perspektiv 
på efterkrigsutvecklingen på bostadsområdet aktualiserar också en diskussion av möjliga liknande motsättningar i 
närliggande frågor, t. ex. kommunalt inflytande över energiförsörjningen.  
66 Henricson (1987), sid. 81-86.  
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2.3  Nyckelbegrepp – sammanfattning 
 

För att förklara Helsingborgs och Gävle kommuns olika roller i framväxten och utbyggnaden 

av lokala energisystem kommer jag sammanfattningsvis att använda mig av följande 

perspektiv, begrepp och nyckelord: 

 

• faser (Hughes).  
• organisatorisk separation (Hård & Olsson). 
• öppna och slutna perioder (Jacobsson).  

 

Jag skall slutligen beröra skälen till att jag använder just dessa begrepp. De teoretiska 

referenserna i forskningsöversikten har det gemensamt att de på något sätt försöker förhålla 

sig till olika begreppsliga extremer och motsatser i beskrivningen och tolkningen av 

energisystem. Öppet eller slutet? Parallellt eller integrerat? Nationellt eller lokalt? Beroende 

eller självstyrande? Konkurrerande eller samverkande? Offentligt eller privat? Allmänt eller 

enskilt? Marknad eller politik? Listan kan göras lång. Användningen av sådana begreppsliga 

extremer och motsatser är ett naturligt sätt att försöka tolka, beskriva och kategorisera – i 

syfte att använda och utveckla teori. En presentation av Hughes´ Networks of Power. Electri-

fication of Western Society 1880–1920 (1983) inledde min forskningsöversikt. Ett flertal 

forskare som studerar utvecklingen av lokala energisystem med hjälp av en socioteknisk 

ansats förhåller sig också aktivt till den uppsättning begrepp som Hughes introducerat. En rad 

termer (t. ex. systembyggare och reverse salients) har på så sätt vunnit inträde i nya 

vetenskapliga sammanhang och applicerats på nya samhälleliga företeelser. Jag vill emellertid 

påstå att Hughes begrepp har kommit att utnyttjas relativt fristående från hans övergripande 

resonemang och tankegångar – som jag menar är specifikt knutna till utvecklingen av 

elsystem: det är elektricitetens specifika svårigheter och möjligheter som är kärnan i Hughes 

begreppsutveckling. Med begreppet faser som exempel vill jag argumentera för svårigheten 

att utnyttja någon enstaka del av Hughes begreppsbildning, fristående från vad jag uppfattar 

som helheten.  

Organisatorisk separation är ett annat perspektiv jag tänker använda mig av. Svenska 

kommunala energiverk har under större delen av 1900-talet befunnit sig i en mellanställning 

mellan de begreppsliga extremer jag tidigare berört (se kap. 3). Som jag ser det bidrar 

mellanställningen starkt till att energifrågornas hantering i den kommunala sfären är 

spännande att studera. Därför ser jag det också som intressant att använda ett begrepp som 
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organisatorisk separation för att tolka och beskriva det empiriska materialet; perspektivet 

antyder en strikt åtskillnad mellan organisationer som huvudsakligen är verksamma inom 

kraft- eller värmeförsörjning. Är separationen aktuell i de kommuner som jag studerat? Hur 

yttrar den sig? Kan den överbryggas? Genom att besvara liknande frågor menar jag att 

utvecklingen i Helsingborg och Gävle kan förklaras i relation till tidigare teoribildning inom 

det forskningsområde jag sammanfattat.  

Om kommuners möjligheter att påverka utvecklingen i energifrågor på olika sätt är 

föremål för hinder, begränsningar och svårigheter (vilket tidigare forskning på olika sätt 

illustrerar) uppstår frågan hur det kommer sig att kommuner ibland tycks ha större 

möjligheter, ibland mindre, att hantera begränsningarna? Begreppen öppna och slutna 

perioder ger fruktbara möjligheter att tolka utvecklingen i längre skeenden och processer. 

Genom att tolka kommuners relationer till en rad andra aktörer genom de presenterade 

begreppen, menar jag att förståelsen kan öka om innehållet i de processer som leder mot – 

eller från – en organisatorisk separation mellan organisationer som huvudsakligen är 

verksamma inom kraft- eller värmeproduktion. Jag vill argumentera för den historiska 

dimensionen som ett högst naturligt inslag inom den samhällsvetenskapliga 

energiforskningen. Genom en jämförande processtudie med utgångspunkt i begreppen öppna 

och slutna perioder och organisatorisk separation bidrar denna studie till diskussionen om ett 

av de begrepp som Hughes introducerat (här exemplifierat genom faser). 
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3   Energisystemens framväxt i Sverige – en kort översikt 
 
I detta kapitel skall jag sätta in avhandlingens syfte i ett större historiskt sammanhang. Vilken 

är bakgrunden på en allmän nationell nivå till uppkomsten, utformningen och utvecklingen av 

lokala energisystem i Helsingborg och Gävle under åren 1945 till 1983? För att placera 

fallstudierna i ett tydligt samhälleligt och historiskt sammanhang ges i kapitlet en beskrivning 

av hur det svenska elsystemet utvecklats under 1900-talet. Jag gör inte anspråk på att berätta 

hela historien.67 Fokus ligger i stället på att redogöra för händelser som har varit viktiga ur ett 

kommunalt perspektiv och som har visat sig vara viktiga för att bättre förstå utvecklingen i 

mina fallkommuner, Helsingborg och Gävle. Jag har alltså gjort ett urval i historien och valt 

ut det som haft en central betydelse för kommunernas verksamheter och villkor på 

energiområdet. Låt oss titta vidare på utvecklingen av det svenska elsystemet och hur det, 

direkt och indirekt, kommit att påverka också värmeförsörjningen på lokal nivå.  

 
3.1   De ledningsbundna energisystemens barndom 
 
De första ledningsbundna energisystemen som utvecklades i Norrköping, Stockholm och 

Göteborg baserades på stadsgas.68 Kraftproduktionen i de tidiga elsystemen under 1880-talet 

skedde till stor del i koleldade kondenskraftverk i lokal regi. Stadskommuner kom att bli 

viktiga aktörer i det första skedet av det svenska elsystemets utveckling. Efter de första 

kommunala elverken i Göteborg (1884) och Härnösand (1885) följde flera andra under den 

närmaste 10-årsperioden: Växjö (1887), Halmstad, Östersund och Marstrand (1890), 

Helsingborg och Sundsvall (1891), Vadstena, Umeå, Askersund och Stockholm (1892), 

Söderhamn (1893) samt Borås (1894).69 Distributionen skedde med likström vid låga 

spänningar, vilket medförde stora överföringsförluster. I början var därför elsystemen 

begränsade endast till stadskärnorna, eftersom det var svårt att distribuera den nya 

energiformen några längre sträckor. Under perioden 1890–1910 bildades i Sverige 66 

elektricitetsverk i lika många städer, varav 43 var kommunala och 23 privata. Fem av de 

senare inlöstes av kommuner under perioden.70  

                                                 
67 Alla översiktsverk som syftar till generaliserande sammanfattningar har sina naturliga begränsningar och brister. Lars 
Lundgrens arbete Energipolitik i Sverige 1890-1975 (1978) går igenom den svenska energipolitikens utveckling sedan 1890 
som den kommer till uttryck i propositioner, riksdagstryck och offentliga utredningar. Eva Jakobsson (1996) har anmärkt att 
Lundgrens underlag är för begränsat för att några slutsatser skall kunna dras. Min egen sammanfattning av 1900-talets 
svenska energihistoria är mycket summarisk och bygger enbart på andrahandskällor. Men även en sådan teckning kan fylla 
en funktion: i mitt fall är syftet att visa hur spänningen mellan lokalt, regionalt och nationellt präglat 1900-talets 
energiutveckling. 
68 Kaijser (1986), sid. 10-12. 
69 Bladh (2002), sid. 7. 
70 Bladh (2002), sid. 13.  
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Lokala elsystem utvecklades också tidigt till att bli mer regionala i sin utsträckning. Att det 

kunde ske berodde i hög grad på utvecklingen av växelströmstekniken, som utvecklades 

omkring 1890. Under 1900-talets första år planerades utbyggnad av högspänningsledningar, 

men också utnyttjandet av stora vattenfall, vilka kunde förse stora regioner med möjligheter 

till kraftförsörjning. Den nya tekniken erbjöd en lösning på problemet med de tidigare stora 

överföringsförlusterna. Med hjälp av växelströmmen kunde spänningsnivån enkelt höjas och 

sänkas med transformatorer – nu kunde strömmen transporteras längre sträckor. 

Växelströmsteknikens införande krävde emellertid stora förändringar av juridisk och 

organisatorisk natur. Elintressena lyckades först få till stånd 1902 års ellag, som bl. a. 

underlättade byggandet av högspänningsledningar. Efter hårt motstånd från agrarintressen 

kunde de även genomdriva en ny vattenlagstiftning år 1918, som underlättade utbyggnaden av 

vattenfall.71 Lundgren menar att grunden för det ännu befintliga elförsörjningssystemet lades 

under perioden 1895–1920.72  

Kraftsystemen kom att bli alltmer regionala i sin utbredning – de försörjde inte längre 

enbart städer. Ett flertal privata eller kommunala kraftbolag bildades 1904–1906, nämligen 

Värmlands Elektriska Försäljnings AB, Hemsjö Kraft AB, Yngeredsfors AB, Kraft AB 

Gullspång-Munkfors och Sydsvenska Kraft AB. Även om bolagen var kommunala var det 

väsentliga syftet att tillgodose stadens eller regionens industrier med elkraft.73 Sydsvenska 

Kraft var t. ex. från början ett kommunalt konsortium där Lund, Helsingborg, Malmö, 

Landskrona och Halmstad ingick och som bildades för att exploatera energin i ån Lagan i 

södra Halland. När Sydsvenska Kraft sedan köpte Wernamo Kraft AB och även köpt in sig i 

ett statsunderstött bolag för Ölands elektrifiering, hade Sydkraft skaffat sig Skåne, Blekinge, 

Öland, större delen av Småland och södra Halland som avsättningsområde.74  

Driften av olika system krävde en mängd likriktare och transformatoranläggningar och 

blev därför dyr och komplicerad. Den successiva integrationen av de lokala elnäten i ett allt 

större kraftsystem medförde därför växande krav på en standardisering av hela systemet, 

också avseende distribution. Vid slutet av 1920-talet inleddes en genomgripande förändring 

                                                 
71 Kaijser (1988), sid. 81. Växelströmmen vann standardiseringsstriden över likströmmen i början av 1900-talet trots att 
växelström har en nackdel när den skall överföras långt. Svårigheten ligger i den så kallade fasförskjutningen – att tiden för 
växelströmmens byte av riktning får en "eftersläpning" som beror av bl. a. överföringsavståndet (50 Hz betyder att strömmen 
växlar riktning 2x50 gånger per sekund). 
72 Lundgren (1978), sid. 94. Elförsörjningssystemet skulle enligt Lundgren bidra till att öka industrins konkurrensförmåga, 
öka sysselsättningen, ge ökade inkomster för det allmänna, minska importberoendet i fråga om bränsle, förbättra beredskapen 
och över huvud taget leda till bekvämare levnadsförhållanden. För bakgrunden till utvecklingen av det nationella elsystemet, 
se Jakobsson (1996). 
73 Bladh (2002), sid. 14. 
74 Bjurling (1982), sid. 56. 
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av de lokala distributionsnäten till ett enhetligt system som blev mycket kapitalkrävande och 

som tog lång tid att fullborda.75 1909 beslöt riksdagen att inrätta Kungliga Vattenfallsstyrelsen 

(senare Vattenfall AB).76 Det var förbundet med stora kostnader att exploatera vattenfall och 

bygga högspänningsledningar, varför det krävdes att olika aktörer agerade gemensamt och 

delade på investeringarna. Lokala kraftbolag kom tillsammans med Vattenfallsstyrelsen att 

bygga upp regionala högspänningsnät. Efter de första intensiva tio åren var 

Vattenfallsstyrelsen betydligt större än Sydkraft och hade inom sin förvaltning tre stora 

vattenkraftverk (Trollhättan, Älvkarleby och Porjus) och ett kondenskraftverk (Västerås). Det 

kom att kallas "Centralblocket" och skapades genom att en 30 mil lång kraftledning, Västra 

Stamlinjen, byggdes från Trollhättan till Västerås 1921, vilket indirekt innebar en 

sammankoppling med Älvkarleby. Därigenom formades ett sammankopplat kraftsystem för 

västra och östra Mellansverige inom ramen för ett och samma företag (affärsverk), som 

omfattade två stora älvar (Dalälven och Göta älv), ett stort vattenmagasin (Vänern) samt en 

reservkraftanläggning med kondenskraft (Västerås). Erfarenheter av samkörning i stor skala 

kunde vinnas, och fördelarna uppenbarade sig genom att driftkostnaderna per kilowattimme 

sjönk och att leveranssäkerheten ökade.77 De regionala systemen kom även de att expandera – 

för att i sin utsträckning bli alltmer nationella. 

En central komponent i analysen av hur den svenska elproduktionen blev ett system är 

hur älvar betraktades som en industriell resurs, hur de "industrialiserades." Med 

industrialisering av vattentillgångarna menas "kontroll av vattendrag i syfte att utjämna 

tillgången."78 Ett fundamentalt villkor för elkraftproduktionen är att elektricitet inte kan 

lagras: balans mellan användning och generering är ett viktigt mål för elsystemet. Redan 1932 

inleddes, genom ett organ kallat Centrala Driftledningen, arbetet med att samordna hela 

landets elförsörjning. Organisationen var frivilligt uppbyggd på en överenskommelse mellan 

Vattenfall och åtta privata och kommunala kraftföretag.79 

 

3.2   Det nationella elsystemet – regionalt och nationellt i samspel? 
 

Etableringen av de stora kraftbolagen bidrog i stor utsträckning till att de kommunala 

elverkens expansion upphörde, eftersom det blev ekonomiskt fördelaktigt att köpa råkraft från 

                                                 
75 Kaijser (1988), sid. 82f.  
76 Den svenska staten fick 1901 (efter långa förhandlingar) större delen av rättigheterna till vattnet i Trollhättans vattenfall. 
Den drivande kraften var SJ som ville elektrifiera järnvägen. Det nya Trollhätte kanal- och vattenverk startade 1905 och 
ombildades 1909 efter ett riksdagsbeslut till Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Se Jakobsson (1996), sid. 10. 
77 Bladh (2002) sid 59-60. Se även Kaijser (1994), sid. 168ff. 
78 Jakobsson (1996), sid 21. 
79 Bladh (2002), sid. 62. 
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de stora leverantörerna. I samband med det uppstod också en regional uppdelning i 

elavsättningsområden för de olika kraftföretagen. En funktionsuppdelning hade uppstått på 

elområdet. Det var i huvudsak kraftbolagen som producerade och transmitterade elektriciteten 

och den lokala distributionen sköttes vanligtvis av kommunala elverk, som sedan sålde elen 

vidare till städernas företag och invånare.80 Grunden var lagd för de principer om likställighet 

och självkostnadspris för elabonnenter samt förbud mot lokalisering utanför den egna 

kommunens gränser som varit rådande för kommunal energiförsörjning under större delen av 

1900-talet. Principerna bygger på en funktionsuppdelning mellan transmission och 

distribution på elområdet.81 Sveriges moderna energihistoria har också präglats av 

blandningen av statligt, privat och kommunalt ägande i olika led, där de stora 

kraftproducenterna spelat en alltmer dominerande roll i kraft av sin ställning som regionala 

monopolister.82 Funktionsuppdelningen på den svenska marknaden brukar benämnas "det 

svenska systemet".83 

Funktionsuppdelningen är av relevans också för produktion och distribution av 

fjärrvärme. Först efter andra världskriget engagerade sig svenska kommuner i bostadsfrågor. 

Kommunalt engagemang i bostadsbyggande sågs under mellankrigstiden som ett viktigt 

redskap för att bygga välfärdsstaten och efter kriget skedde den stora expansionen för 

kommunala bostadsbolag. Bostadsbyggandet hade alltmer kommit att ses som en viktig 

politisk fråga för att förbättra bl. a. folkhälsa och för att uppnå andra sociala välfärdsmål. På 

1940-talet fick kommunerna i Sverige också större möjligheter att bedriva en aktiv mark- och 

planeringspolitik. Ett nytt system för statliga byggnadskreditiv infördes. Ny byggnadslag, 

byggnadsstadga samt bostadsförsörjningslag kom 1947. Kommunerna har därefter även givits 

ansvar för markplanering (genom att utarbeta fysiska planer) och att ge byggnadslov.  

Kaijser pekar på att i flera städer spelade de kommunalägda allmännyttiga 

bostadsföretagen även en mycket viktig roll i fjärrvärmesystemens initialskede – en roll som 

påminner om den gatubelysningen spelade för införandet av gas- och elverk. En första, säker 

marknad garanterades genom de kollektiva kunderna.84 Staten har haft en inflytelserik roll i 

förhållande till kommunernas möjlighet till påverkan genom att staten för deras räkning 

administrerat betydande lån och bidrag, senare även direkt för fjärrvärmeändamål. 

Taxekonstruktioner för fjärrvärme var i flera fall direkt avhängiga schabloniserade lånebelopp 

                                                 
80 Med transmission avses överföring av en vara från en producent eller annan transmittör till en detaljdistributör. Med 
distribution avses leverans från detaljdistributören till den slutliga användaren. 
81 Olsson (1992), sid. 9. 
82 Kaijser (1995), sid. 34. 
83 Kaijser (1994), sid. 178. 
84 Kaijser (1988), sid. 87.  
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och erfarenhetsvärden för värmeåtgång, som arbetats fram av staten och de kommunala 

stadsbyggnadskontoren. Sveriges första fjärrvärmenät byggdes 1948 i Karlstad. Efter Karlstad 

introducerades fjärrvärme under de kommande åren i en rad kommuner: i Malmö och 

Norrköping (1951), Sundbyberg, Stockholm och Göteborg (1953), Västerås och Linköping 

(1954), Örebro (1956) och Borås (1959). Utbyggnaden av fjärrvärme i Sverige skedde grovt 

räknat i två omgångar, där den första perioden av snabb tillväxt var under 1950-talet och en 

bit in på 1960-talet.85 Trots begränsande förutsättningar var 1950-talet fjärrvärmens första tid 

av större expansion i Sverige. Det handlade främst om oljeeldade kraftvärmeverk och det 

främsta motivet till att uppföra sådana anläggningar var att kunna producera el snarare än 

värme, även om det ofta förutsatte en hög anslutningsgrad till fjärrvärmenätet.86 

1945 påbörjades byggandet av Harsprångets vattenfall i Stora Luleälven i Lappland, och 

det första aggregatet togs i drift 1951. Harsprånget blev för Vattenfall ett "rekordprojekt" – 

störst generator, största tunnel- och dammstrukturen, den största vattenkraftbaserade 

totalproduktionen och världens längsta och hittills högsta spänning för kraftöverföringen. Med 

ASEA:s stöd utvecklade och byggde Vattenfall också en 1000 km lång kraftledning för 380 

kV från Harsprånget till Hallsberg i söder.87 Från 1950-talets början såg de stora 

kraftproducenterna en stagnerande förbrukning som ett allvarligt hot mot de framtida 

atomkraftverkens ekonomi. Kraftföretagen förde därför fram ett nytt användningsområde för 

el, nämligen bostadsuppvärmning. Bostadsuppvärmning uppmärksammades också av 

Elkraftutredningen, som kom med sitt slutbetänkande 1954. Men deras förslag skulle snarast 

begränsa marknaden för elvärme. Elkraftutredningen lyfte nämligen fram den potential som 

fanns hos de kommunala fjärrvärmesystem som börjat introduceras i kommunerna på 1940-

talet. Utredningen konstaterade att de kommunala fjärrvärmeverken öppnade för nya 

möjligheter att producera billig el i kraftvärmeanläggningar och föreslog därför en ökad 

värmekraftandel. I utredningens slutbetänkande bedömdes den svenska vattenkraftpotentialen 

i stort sett vara utbyggd och energibehovet ansågs öka, främst i södra Sverige. Utredarna 

konstaterade att det skulle kunna leda till att det gamla förhållandet mellan kraftproducenter 

och distributörer förändrades, eftersom även distributörerna kunde bli producenter.88  

En sådan kommunal utveckling var de stora kraftproducenterna inte intresserade av. 

Vattenfall var, som framgått tidigare, den största råkraftproducenten och kom också snart att 

bli engagerad i det svenska atomkraftprogrammet. Vattenfall var dessutom huvudman för det 

                                                 
85 Werner (1989), sid. 54. 
86 Kaijser (1988), sid. 86. 
87 Fridlund (1999), sid. 151-180. 
88 SFS 1954:12. 
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nationella stamlinjenätet och kontrollerade vilken spänningsnivå som skulle gälla på 

inmatningen till de lokala distributionsnäten. Gentemot potentiella konkurrenter i 

producentledet agerade Vattenfall genom att sänka taxorna för storkommunerna och slöt 

dessutom avtal som gjorde det olönsamt för kommunerna att byta ut elvärmen mot 

kraftvärmen. Genom sin starka position som stor elleverantör kunde Vattenfall därigenom 

också påverka kraftvärmeverkens ekonomi. De kommuner som hotade med att bygga ut 

kraftvärme fick rabatt på elkraften om de i gengäld lovade att inte bygga ut.89 Vattenfall var 

inte ensam om liknande försök. Så småningom hade Helsingborg övergått till att använda den 

egna produktionen enbart som reserv vid högbelastning. Från och med 1959 var Helsingborg 

helt hänvisad till Sydkraft. Vid tillfället var representanter för kommunen emellertid inne på 

tanken att på nytt börja producera egen elkraft i större omfattning. Det skulle ske genom ett 

kraftvärmeverk. Under 1950-talet aktualiserades frågan om egen elproduktion i Helsingborg 

även med anledning av framväxande planer på fjärrvärme. Sydkraft agerade emellertid inom 

sitt upptagningsområde i södra Sverige under 1950-talet på ett liknande sätt som Vattenfall 

gentemot kommuner som sökte introducera kraftvärme i kombination med fjärrvärme: genom 

förändrad prispolitik som gjorde kommunal kraftvärme olönsam.90  

Kommunerna var dock inte främmande för gemensamma motdrag gentemot de stora 

aktörerna. På en kongress för kommunala energiverk i Göteborg 1948 diskuterades 

fjärrvärmefrågan med gäster inbjudna från Danmark och från kraftindustrin. Representanter 

för den senare framförde betänkligheter mot att kommunerna byggde kraftvärmeverk. Men 

intresset för fjärrvärme var ändå så pass stort att det 1949 motiverade ett antal kommuner och 

andra aktörer att tillsammans bilda Svenska Värmeverksföreningen. Sammanslutningen kom 

senare att heta Fjärrvärmeföreningen (idag är namnet Svensk Fjärrvärme).91 

I fjärrvärmens barndom hade inom Svenska Värmeverksföreningen, för att sänka 

projekteringskostnaderna vid byggandet av kraftvärmeverk, framkommit förslag om att bygga 

likadana verk i ett antal fjärrvärmestäder. Aktuella städer var Uppsala, Örebro, Helsingborg, 

Malmö och Lund. Som storlek hade aggregatstorleken 100 MW bedömts som lämplig. 

Värmeverksföreningen skulle hålla samman arbetet. Som utrednings- och projekteringsgrupp 

utsågs energiverkschefen i Västerås John Sintorn, konsulten Tore Hedbäck (som haft 

konsultansvaret för det nya kraftvärmeverket i Västerås) samt professor Lage Malm vid KTH 

                                                 
89 För problematiken på en allmän nivå, se Kaijser (1988), sid. 69-100 och Vattenfall under 75 år: 1909–1984 (1984), sid. 
62-64. För utvecklingen specifikt i Örebro, se Blomqwist (1998), sid. 37 och för utvecklingen specifikt i Västerås, se Olsson 
(1974), sid. 66 och Henriksson (2003), sid. 47–48.  
90 Hälsingborgs elverk 1891-1966 (1966), sid. 20, 31–32.  
91 Werner (1989), sid. 15f och Borglund m. fl. (2000), sid. 7. 
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i Stockholm. Arbetet fick namnet KVI – kraftverksintressenterna. Det blev täta 

avrapporteringar till kommunernas representanter. Kommunerna organiserade sig för 

kraftvärmeförsörjning. Under början på 1950-talet byggdes även kraftvärme i ett antal 

städer.92 

Det fanns således under tidigt 1950-tal elförsörjningsalternativ till Sydkraft och 

Vattenfall på lokal och regional nivå. Vid 1950-talets början befann sig de kommunala 

aktörerna vid ett vägskäl: antingen en utvidgad kraftvärmeproduktion som producerade både 

el och värme eller en storskalig ellinje som framför andra företräddes av Vattenfall. 

Motsatsförhållandet kan uttryckas som att kraftproduktionslinjen koncentrerade sig på 

kostnadseffektivitet genom nationell samkörning och stordrift och kraftvärmelinjen 

koncentrerade sig på lokal samproduktionseffektivitet, det vill säga samproduktion av värme 

och el.93 Motsatsförhållandet och kraftbolagens prispolitik bidrog till att den svenska 

kraftvärmeutbyggnaden stagnerade från mitten av 1960-talet.94 Min litteraturöversikt om de 

ledningsbundna energisystemens barndom och förhållandet mellan regionalt och nationellt i 

utvecklingen av det nationella elsystemet placerar Helsingborg och Gävle i ett sammanhang 

där de begreppsliga extremerna öppet-slutet, parallellt-integrerat, nationellt-lokalt, beroende-

självstyrande, konkurrerande-samverkande, offentligt-privat, allmänt-enskilt och marknad-

politik skulle få en mycket levande och konkret innebörd för kommunernas roller. 

                                                 
92 Borglund m. fl. (2000), sid. 25f. 
93 Bladh (2002), sid. 42.  
94 Kaijser (1988), sid. 89. 
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Tabell 1. Viktiga händelser i Helsingborgs energiutveckling. 
 
1953 Första fjärrvärmeutredningen genomförs 

1956 Stadskollegium bildas  

1960 Utvidgad utredning, föreslår kraftvärme 

1963 Helsingborgs Kraftvärmeverk AB bildas 

1964 Fjärrvärmeleveranser inleds 

1970 Förslag att ombilda bolaget till del av Affärsverken 

1972 Principbeslut om kraftvärmeverk fattas, men upphävs 

1974 Avtal om överskottsvärme från Boliden: inte delad vinst 

1975 Värmeplan utarbetas 

1976 Helsingborgs Kraftvärmeverk AB införs i Affärsverken 

1977 Utredning om kombination överskottsvärme+kraftvärme 

1978 Avtal om överskottsvärme med Boliden: delad vinst 

1979 Nytt beslut om kraftvärmeverk 

1981 Sydkraft ansvarig för bränsleupphandling 

1983 Koleldade Västhamnsverket invigs  
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4  Bildandet av AB Helsingborgs Kraftvärmeverk (1945–1964) 
 
Styrelsemöten i Sydkraft AB i Malmö var i början av 1960-talet livfulla tillställningar. Efter 
mötena bjöds ledamöterna på öl och smörgås men dessförinnan skulle en rad känsliga frågor 
tas upp till behandling. Fem kommuner i Sydsverige ägde tillsammans aktiemajoriteten i 
Sydkraft AB, men företagets styrelse och VD planerade för att bygga ut vattenkraften i 
Norrland. Det var bl. a. i Indalsälven i Västernorrland, där Sydkraft från 1930-talet och framåt 
byggt ut vattendrag. Två ledamöter (en ordinarie och en suppleant) representerade 
Helsingborgs stad på de intensiva Sydkraftsammanträdena.95 Den ordinarie ledamoten såg ett 
problem i billig vattenkraft som den dominerande källan för elproduktion: han ville att staden 
i stället skulle bygga ett kraftvärmeverk i egen regi. Hans suppleant i styrelsen var lojal med 
Sydkrafts linje i frågan och intog en skeptisk attityd till kommunal kraftvärme. Politikerna i 
nyinrättade Stadskollegium och förvaltningstjänstemännen i det nybildade kommunägda 
bolaget Helsingborgs Kraftvärmeverk AB introducerade ändå kraftvärme- och 
fjärrvärmetekniken i Helsingborg. Det var också Stadskollegiums ordförande och ordföranden 
i Helsingborgs Kraftvärmeverk AB som representerade Helsingborgs stad på de livfulla 
sammanträdena i Sydkraft. Två skilda viljor möttes. Valet av energisystemutformning 
handlade i Helsingborg i hög grad om att välja organisation, vilket inte var någon friktionsfri 
historia.  
 

4.1  De folkvalda, tjänstemännen och energifrågorna  
 

Detta kapitel handlar om Helsingborgs stad och framväxten av det kommunaltekniska 

engagemanget.96 Helsingborg är tätort och centralort i Helsingborgs kommun, som ligger i 

Skåne län. Helsingborgs kommun har ungefär 120.000 invånare, varav 87.000 i tätorten 

(2003). Kommunen har ett aktivt och mångsidigt näringsliv, men är som industri- och 

handelsstad ett relativt modernt fenomen. Den kommersiella aktiviteten var senkommen 

jämfört med i övriga Sverige. Tillväxten, som hade varit förhållandevis stark under det tidiga 

                                                 
95 Bjurling (1982), sid. 152-161. Följande historia bildar bakgrund till ingressen. Einar Henningsson var som 
Affärsverksstyrelsens ordförande under många år i en nyckelposition i Helsingborgs stad. Henningssons relation till Börje 
Skarstedt, en mycket stark politiker i kommunen, ger utrymme för tolkningar och återblickar. Affärsverkschefen Bertil 
Lannefors uppger att i styrelsen för Sydkraft satt endast en ordinarie styrelseledamot samt en suppleant från Helsingborg. 
Ordinarie ledamot var Einar Henningsson. Suppleanten var Börje Skarstedt. Uppgiften styrks av Bjurling: Henningsson var 
suppleant 1955–1961 och ordinarie ledamot 1962–1976 och Skarstedt var suppleant i Sydkrafts styrelse 1961–1976 (Bjurling 
1982, sid. 336). Den negativa betydelsen var enligt Lannefors att suppleanten, som alltid var med på Sydkraftstyrelsens 
sammanträden med eftersitsar, kunde bli "peppad" mot Affärsverkens planer på först fjärrvärmedistribution, sedan 
kraftvärmeverksförslaget. Björn O. Anderberg, ordförande i Affärsverken under 1970-talet, utvecklar något om de 
förhållanden Bertil Lannefors tagit upp. Han säger att det fanns en kamp inom socialdemokratin i Helsingborg genom Einar 
Henningsson som var socialdemokratisk riksdagsman och tillsammans med den övriga styrelsen hade drivit ärendet om ett 
kraftvärmeverk. En del i fullmäktige tyckte att man "tagits på sängen" när planen väl kommit fram. Det fanns som sagt två 
starka viljor i det socialdemokratiska partiet. Henningsson var den ena. Börje Skarstedt, också socialdemokrat (till 
bakgrunden murare) var den andre starke aktören. Det var nog lite för att "knäppa varandra på näsan", eller åtminstone den 
sistnämnde som skulle knäppa Henningsson på näsan. Skarstedt kallade den senare för "Ångtruten". Där förekom spänningar 
och Skarstedt styrde staden – han var ju stadsdirektör och ordförande i Stadsfullmäktige. Som stadsdirektör var han den högst 
betalde tjänstemannen, trots att han var politiskt vald. Det rådde vid tillfället också en annan tidsanda: titulatur och ställning 
fordrade respekt på ett annat sätt än idag, säger Anderberg. Källa: E-post från Bertil Lannefors 2002-04-18 och intervju med 
Björn Anderberg 2002-01-29. 
96 Med kommunaltekniskt engagemang menar jag kommunal närvaro inom något (eller några) av områdena gas, vatten, 
avlopp, elektricitet, bostadsförsörjning, fjärrvärme och avfallshantering. 
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1800-talet, accentuerades än mer under seklets senare hälft. Öresundstullens avskaffande 

1858 hade en märkbar betydelse i sammanhanget. Öresundstullen hade varit en transitotull 

som införts redan 1429. Bestämmelsen innebar att fartyg som passerade genom Öresund 

måste ankra utanför danska Helsingør och erlägga tull (i kontanta medel eller varor) till den 

danska kronan. Sverige fick visserligen tullfrihet genom freden i Brömsebro 1645 när Skåne 

blev svenskt – men förlorade åter tullfriheten 1720. Öresundstullen gynnade Danmark i 

allmänhet och Helsingør i synnerhet, men hämmade före 1858 Helsingborgs handel, industri 

och sjöfart.97 

I mitten av 1800-talet hade Helsingborg ca 9.000 invånare. 1880-talets senare del kom 

att vara en dramatisk expansionsperiod för Helsingborg. Staden avancerade från den artonde 

till den femte största staden i landet. Folkmängden passerade under 1920-talet 50.000-

strecket. Under perioden växte flera viktiga industrier fram. Många var rotade i den 

omgivande traktens bördiga jordar – en viktig faktor bakom stadens snabba tillväxt var 

spannmålshandeln. Fram till 1800-talets slut var den havre som producerades i Helsingborgs 

omland den helt dominerande exportvaran. I syfte att möjliggöra export- och importhandel 

med allehanda varor genomförde stadens politiska ledning under 1860- och 1870-talen 

fördjupning och utvidgning av den inre hamnen i Helsingborg, sedan vidare mot söder och 

norr. Helsingborgs status inom handel och industri samt utbyggnaden av kommunikationer till 

lands och till sjöss var från tidpunkten intimt avhängiga varandra. Staden var vid 1900-talets 

början Skånes största exporthamn för havre och en av landets viktigaste hamnstäder.98  

I denna hektiska utvecklingsperiod fanns några centrala aktörer. Det sena 1800-talets 

Helsingborg är känt som "konsulernas stad."99 Konsulerna Petter Olsson (1830–1911) och 

Nils Persson (1836–1916) framstår som den tidens ledande företagare. Bland de produkter 

Persson lät importera fanns gödselmedel och importen väckte tanken på egen tillverkning. 

1875 startade Persson guano- och svavelsyrafabrik vid Karl Krooksgatan i centrala 

Helsingborg (vid nuvarande polishuset) och lät för ändamålet bilda Skånska Superfosfat- och 

Svafvelsyrefabriksaktiebolaget. 1901 engagerade sig Persson i uppförandet av Helsingborgs 

Kopparverk på en plats någon kilometer söder om stadskärnan. 1918 fick verksamheten på 

Karl Krooksgatan en ny ägare och ett nytt namn: Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag. 

1931 upphörde tillverkningen av guano och svavelsyra i Helsingborgs centrum och 

koncentrerades till fabrikstomten utanför staden.100  

                                                 
97 Johansson (1992), sid. 11-60. 
98 Ibid. 
99 Morath (1985), sid. 70–75. 
100 Ibid. 
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Petter Olsson var även en starkt drivande kraft i grundandet av den elektrifierade Skåne-

Hallands järnväg 1885.101 Denna privata järnväg hade en viktig funktion för näringslivet i 

Helsingborg och dess omland, men den gav också impuls till uppförandet av ett 

elektricitetsverk. Det senare var alls inget okomplicerat företag skulle det visa sig. När Skåne-

Hallands järnvägs AB 1888 begärde tillstånd av Helsingborgs Stadsfullmäktige att få 

distribuera el inom staden anmärkte kommunala Drätselkammaren att ett sådant tillstånd 

kunde leda till en ogynnsam konkurrenssituation för stadens del. Det gällde det gasverk 

staden drev och Drätselkammaren ansåg att det i framtiden kunde uppstå konkurrens om 

staden själv ville driva ett elverk. Synpunkterna resulterade i att järnvägsbolaget vägrades 

tillstånd och att staden 1892 inrättade ett elverk – snabbare än vad som tidigare planerats.102 

Vid slutet av 1800-talet sorterade en rad olika verksamheter under Drätselkammaren. 

Staden kom att engagera sig även på andra områden än gas- och elförsörjning. Föregångaren 

till Affärsverksstyrelsen i Helsingborg inkluderade, förutom elverket, från 1903 också 

spårvägen. Under många år, ända till 1919, sorterade verksamheterna under 

Drätselkammaren. Viktigt att påpeka är att Helsingborgs beroende av Sydkraft för 

elleveranser var betydande: redan 1911 var t. ex. stadens egen elproduktion endast cirka en 

tjugondel av den som köptes från Sydkraft. I Helsingborgs stad fick elektriciteten under 1900-

talets andra decennium en allt mer central ställning. Historiskt hade Helsingborgs, Malmös, 

Lunds, Halmstads och Landskronas städer gemensamma ägarandelar i företaget, som 

motsvarade en majoritet.103 Åren gick. 1920 inrättades Affärsverksstyrelsen och fick överta 

samtliga tre verk, det vill säga elverk, värmeverk och gasverk. 1942 blev spårvägsstyrelsen en 

egen styrelse. Från 1920 administrerade den nyinrättade Affärsverksstyrelsen olika 

verksamheter, bl. a. Helsingborgs elektricitetsverk som distribuerade den elektricitet som 

Sydkraft producerade.104 Varken införandet av fjärrvärme eller byggandet av ett eget 

kraftvärmeverk var några okomplicerade företag i Helsingborg – lika lite som gasen eller 

elektriciteten varit det tidigare. Lika lite som tidigare var energiverksamheten en helt fredad 

kommunal zon, utan utrymme för konkurrens från andra aktörer. 

                                                 
101 Järnvägen (både gods- och persontransporter) trafikerade sträckorna Helsingborg-Ängelholm-Halmstad (med bibanor till 
Åstorp och Höganäs). Järnvägen uppgick senare i Västkustbanan ( järnvägslinjen mellan Göteborg-Malmö). 
102 Polvall (1991), sid. 20-21 och Lövgren 1992, sid. 271f. 
103 Bjurling (1982) beskriver bakgrunden till Sydsvenska Kraftaktiebolagets tillkomst. Konstruktionen och finansieringen av 
bolaget blev föremål för långa och ingående diskussioner. Sydkraft tillsatte ett arbetsutskott och det lade fram ett för tiden 
originellt förslag. Eftersom de fem städerna skulle köpa elektrisk ström till sina elektricitetsverk borde de satsa pengar i 
bolaget ungefär i proportion till sitt strömbehov. Tillsammans skulle de äga 2/3 av aktiekapitalet (sid. 22). Se också Polvall 
(1991), sid. 52-60. 
104 Lövgren (1992), sid. 238ff . 
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Förutom av bebyggelsen präglas Helsingborgs stadsbild av det omgivande landskapets 

terrängformer: dels läget vid Öresund och närheten till vattnet, dels placeringen såväl på en 

höjdsträckning som vid det ursprungliga strandområdet nedanför. Helsingborg har som få 

svenska städer bevarat kontakten med vattnet; överfarten till Helsingør har sedan gammalt 

präglat staden. Sjöfronten i centrum och norr därom domineras av exklusiva äldre bankhus, 

kontors- och butiksbyggnader samt bostadshus, och den söderut består av 

industrianläggningar, oljecisterner och förrådsbyggnader. Gatunätet i den gamla stadskärnan 

har medeltida karaktär, men med några få undantag är bebyggelsen huvudsakligen från 1800- 

och 1900-talen. Drottninggatan, anlagd som esplanad i slutet av 1800-talet, utgör en del av 

den huvudgata som går genom staden i nordväst-sydöstlig riktning. Under senare delen av 

1800-talet växte Helsingborg söderut med stadsdelen Söder som planlades med raka gator och 

vinkelräta kvarter. Stadsdelen bebyggdes med industrier och arbetarbostäder. Norr om 

stadskärnan byggdes under samma period villastadsdelen Tågaborg och söder om stadskärnan 

ligger Högaborg, med i huvudsak flerbostadshus. Helsingborgs efterkrigshistoria innehåller, 

förutom de förändringarna, inga omfattande saneringar och radikala ingrepp i den centrala 

stadsmiljön.105 

I maj 1945 hade krigshandlingarna på den danska sidan av Öresund upphört. Den 15 

oktober 1945 inlämnades en motion till Stadsfullmäktige i Helsingborg i vilken det 

konstaterades att behovet av goda bostäder för låginkomsttagare var skriande stort och att det 

var hög tid att göra något. Motionen utmynnade i ett förslag att Stadsfullmäktige i 

Helsingborg skulle låta Drätselkammaren göra en utredning. Den så kallade 

bostadskommittén tillsattes och vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 19 februari 1946 

förelåg utredningens förslag. Förslaget gick ut på att det helkommunala allmännyttiga 

fastighetsaktiebolaget Helsingborgshem skulle bildas. Dess första nybygge blev två hus vid 

Traktörs- och Guldsmedsgatorna på Högaborg i centrala Helsingborg, vilka kunde ta emot 

sina första hyresgäster redan 1947.106 Helsingborgs stad hade inlett sitt engagemang på ett 

nytt verksamhetsområde – bostadsförsörjning. Engagemanget aktualiserade några frågor. Hur 

skulle fastigheterna uppvärmas – individuellt eller gemensamt? Skulle Affärsverken eller 

Helsingborgshem vara huvudman för en eventuell fjärrvärmesatsning? Valsituationerna som 

uppkom bör ses i en lokalpolitisk kontext.  

 

                                                 
105 Sundbärg (1965), sid. 37-52. 
106 Nordqvist (1986), sid. 20. 

55



   

  

4. 2   Stadens ledande politiker 
 

Funktionsuppdelningen mellan Stadsfullmäktige och Drätselkammare – de  kommunala 

enheter som en gång tagit ställning till förslaget om gasverk eller elverk – förändrades 

väsentligen under 1950-talets gång. Införande av Stadskollegium skedde i Helsingborg från 

och med år 1956. Stadskollegium var (före 1971) namnet på den kommunala styrelsen för 

vissa större städer. Sådana fanns endast i Stockholm, Göteborg och Helsingborg och 

inrättandet krävde regeringens tillstånd. Syftet var att åstadkomma en handlingskraftig 

"regering", så mycket som möjligt frigjord från löpande förvaltningsbestyr. Stadskollegiet 

skulle fungera som ett organ för beredning, översyn och samordning där de förtroendevalda 

kunde utöva reellt inflytande på förvaltningen. Där skulle stadsfullmäktigeärenden slutligt 

beredas från allmänt kommunala och finansiella synpunkter och det skulle vara 

förtroendevalda som var föredragande – inte tjänstemän. Drätselkammaren kompletterade 

från 1956 Stadskollegiets uppgifter med bl. a. ansvar för räkenskaperna. Livliga diskussioner 

föregick beslutet i Helsingborg om att Stadskollegium skulle inrättas, och 

ståndpunktstagandena gick tvärsöver partigränserna. Den särskilda kommitté som hade utsetts 

för att utreda frågan om organisationen av stadens förvaltning med anledning av den nya 

kommunallagen uttalade sig för inrättandet av ett Stadskollegium, men med minsta möjliga 

majoritet. I Drätselkammaren var meningarna på liknande sätt delade. Även i 

Stadsfullmäktige drevs Stadskollegiet igenom med relativt liten majoritet. Det striden gällde 

var huruvida stadskollegiebildningen i en stad av Helsingborgs storlek var den mest 

ändamålsenliga formen för att ge de politiskt valda ett starkare grepp om förvaltningen – eller 

om målet gick att uppnå utan kollegium och med de ändringar som den nya kommunallagen  

i övrigt erbjöd.107  

Jag skall nu introducera några tongivande politiker under perioden. En central person är 

Börje Skarstedt som kom att få flera framträdande roller i berättelsen om energiförsörjningen i 

Helsingborg. Från och med 1943 tillhörde Skarstedt Stadsfullmäktige, året därpå fick han ett 

förtroendeuppdrag även i Drätselkammaren. 1956 utsågs han till heltidsengagerad 

stadsdirektör i det nyinrättade Stadskollegiet. Samtidigt fungerade han som ordförande i 

Stadsfullmäktige till och med 1960. Den nytillträdde stadsdirektören Skarstedt och till en 

början ett men snart två av de föredragande kollegieråden fungerade på heltidsbasis från 1956. 

Våren 1961 återgick Skarstedt till Drätselkammaren som han lämnat när han utsågs till 

stadsdirektör och Stadsfullmäktiges ordförande. Börje Skarstedt var den som ledde 

                                                 
107 Lövgren (1992), sid. 169f. 
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Stadskollegiet från dess tillkomst samt de olika samarbetsorganen inför sammanläggningen 

till Stor-Helsingborg 1971 och sedan stod i ledningen för den nya kommunen under dess 

första år.  

Klas Pettersson och Börje Skarstedt tillhörde 1950- och 1960-talens socialdemokratiska 

politiker, som dominerade Helsingborgs politiska liv under efterkrigstiden. De hade båda lett 

arbetarkommunens styrelse innan de trädde in i den kommunala ledningen. Klas Pettersson 

valdes in i Stadsfullmäktige i början av 1930-talet och satt kvar ända till slutet av 1950-talet. 

Petterssons centrala uppgift i det kommunala livet var ledningen av Drätselkammaren, vars 

ordförande han var åren 1947–1958. Fram till införandet av stadskollegieorganisationen 

infördes 1956 hade Pettersson den tyngsta förtroendeposten och under hans tid blev det ett 

politiskt heltidsengagemang (det första i staden). Skapandet av Stadskollegiet 1956 innebar att 

Drätselkammaren inte längre krävde en heltidsordförande. Pettersson tillhörde därefter den 

första uppsättningen stadskollegieledamöter.108  

Den ledande kommunalpolitikern på den borgerliga sidan efter andra världskriget var 

Ove Sommelius (1896–1977), chefredaktör för Helsingborgs Dagblad. Sommelius 40-åriga 

tid i Stadsfullmäktige inleddes under senare delen av 1920-talet. Sommelius företrädde 

Högerpartiet och var under en lång följd av år den främste oppositionspolitikern i staden. Som 

sådan var han Stadsfullmäktiges vice ordförande några år under slutet av 1940-talet och 

därefter dess förste vice ordförande 1952–1962 och vice ordförande i Stadskollegiet under sin 

tid där 1956–1967.109 Pettersson, Skarstedt och Sommelius fick alla förändrade roller på den 

offentliga scenen efter 1956. Den nya organisationen för Helsingborgs stad syftade, kort 

uttryckt, till att öka politikernas inflytande och minska tjänstemännens inflytande över stadens 

förvaltning.  

 

4. 3   Affärsverkens nyanställda tjänstemän 
 

Genomförandet av en ny organisationsform i Helsingborg sammanfaller på ett intressant sätt 

med rekryteringen av en ny kategori offentliga tjänstemän – nämligen tjänstemän med 

tidigare erfarenhet av privat företagsamhet. Min rekonstruktion av rekryteringsprocessen 

syftar till att illustrera några av de problem som kommunerna hade att hantera på det 

energitekniska området efter andra världskriget, framför allt i relation till stora kraftbolag som 

Sydkraft och Vattenfall. Chef för Affärsverken i Helsingborg var under större delen av den tid 

                                                 
108 Lövgren (1992), sid. 323. 
109 Lövgren (1992), sid. 318 f. 
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som studeras i avhandlingen Bertil Lannefors (född 1917). 1957, året efter 

stadskollegiereformen genomfördes, hade Lannefors sökt befattningen som chef för hela 

Affärsverken (det vill säga Gas-, El- och Värmeverken) – och fått tjänsten. Beslutet att 

anställa Lannefors var enhälligt och motiverades med att han hade den föregivna teoretiska 

kompetensen samt omfattande erfarenheter från kraftföretag och elverk. Angivna 

referenspersoner på Sydkraft menade att Lannefors hade, som det uttrycktes: 

 

/…/utmärkta teoretiska kunskaper och en god praktisk blick. Han ansågs ha snabb 
uppfattningsförmåga, vara en god organisatör samt rask och samvetsgrann i arbetet.110 

 

Bertil Lannefors hade 1938 börjat på Tekniska högskolan i Stockholm med inriktning 

elektroteknik. Sommaren 1938 hade Lannefors gjort praktik på elverket i Malmö och 

sommaren 1941 på Vattenfall i Stockholm. Sommaren 1942 var han färdig civilingenjör och 

sökte sin första anställning på Sydkraft. Han placerades på elbyggnadsavdelningen som 

konstruktör för byggande av högspänningsställverk och transformatorstationer med 

tillhörande kontrollanläggningar. 1949 sökte och fick Lannefors anställning som först 

byråingenjör – sedan överingenjör – på elverket i Helsingborg. Första arbetsuppgiften för 

Lannefors i Helsingborg var att utreda och lägga fram förslag om nya spänningssystem. Därpå 

följde omläggning och nya nät för cirka 20.000 gamla abonnenter.111 Det var den tid när 

många byråingenjörer och andra anställda på kommunala elverk kämpade med att övergå från 

likström till växelström: en stor och krävande utmaning på det lokala planet. Polvall skriver 

att Bertil Lannefors under sina tio första år i Helsingborg (1949–1959) nästan uteslutande 

arbetade med elektricitet. Lannefors drog upp riktlinjerna för spänningsomläggningen, såg 

över de gamla ställverken, lade om rutinerna för ledningsarbetena och annat som rörde 

elverket.112 År 1982 pensionerades han från Helsingborgs Energiverk efter 33 års tjänstgöring.  

En annan viktig aktör är Anders Björgerd som spelade en ledande roll inom Sydkraft i 

dess förhandlingar med Helsingborgs stad. 1943 avslutade Björgerd samma utbildning som 

Lannefors på KTH, det vill säga civilingenjörsutbildningen i elektroteknik. Från 1948–58 

arbetade Björgerd som chef för Sydkrafts utvecklingsavdelning, mellan 1958 och 1963 som 

överingenjör och chef för Driftsavdelningen och från 1963 och framåt som direktör och 

avdelningschef för en rad andra enheter inom Sydkraft.113  

                                                 
110 1956: § 124 bilaga H, Affärsverksstyrelsens protokoll.  
111 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
112 Polvall (1991), sid. 145. 
113 Curriculum vitae Anders Björgerd, lån från Björgerd.  
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Ytterligare en aktör som kom att spela en viktig roll i Helsingborg var Einar Henningsson som 

till sin bakgrund var elektriker och ombudsman i Elektrikerförbundet. Henningsson var sedan 

1946 ordförande i Affärsverksstyrelsen och som sådan fungerade han också som ledamot i 

Sydkrafts styrelse.114 Bertil Lannefors uppger att Henningsson sagt till honom att om det 

uppstår intressekonflikter i Sydkrafts styrelse så prioriterade Henningsson Helsingborg. Det 

menade Sydkraft inte alltid var rätt, enligt Lannefors. På frågan hur Lannefors själv i 

efterhand bedömde att han påverkades av sin bakgrund i Sydkraft svarar han: 

 

Min tid på Sydkraft var för mig en viktig tid. Jag var kollega med dem som sedan blev 
chefer. Vi hade ett bra samarbete. Men de stred för Sydkraft och jag stred för 
Helsingborg.115  

 

Vi får anledning att återkomma till konflikterna mellan Helsingborgs stad och Sydkraft. Inom 

Affärsverken fanns också en gemensam utredningsavdelning för bl. a. långtidsplanering. Billy 

Diné (född 1930) var som utredningschef Lannefors närmaste man på Affärsverken. Diné 

utsågs 1975 till biträdande Energiverkschef och agerade därefter som sammanhållande kraft 

under den tid kraftvärmeverket i Helsingborg projekterades och byggdes. Diné är till 

bakgrunden civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola, med inriktning mot starkström. 

Före utbildningen fick Diné under 1947–48 kort erfarenhet från Vattenfall (ombyggnads- och 

underhållsarbeten i Älvkarleby). Från 1958 innehade Diné befattningen utredningsingenjör 

vid Motala Ströms kraft AB.116 Därefter kom han 1961 till elverket i Helsingborg, där han 

först tjänstgjorde som chef för utredningsavdelningen. Diné påpekar i intervju att han var 

närmast under elverkschefen, med uppdrag att syssla med utredningar och effektiviseringar av 

verksamheten. Diné efterträdde Lannefors som Energiverkschef och VD den 1 november 

1982. Efter 34 år i företaget pensionerades Diné 1995.117  

En annan viktig aktör är den tidigare Värmeverkschefen Olle Bengtsson (född 1928). 

Bengtsson blev civilingenjör på Chalmers Tekniska Högskola 1949 med inriktning mot 

maskin- och ångteknik. Därefter blev han som driftsingenjör ansvarig för koleldade 

ångpannor vid företaget Höganäs Billesholms AB (ändrat till Höganäs AB 1966) med 

verksamhet i Höganäs och Nyvång. Bl. a. ansvarade Bengtsson för ett mindre kraftvärmeverk 

i Höganäs samt ett kondenskraftverk i Nyvång. Efter sex-sju år på kraftvärmeverket i 

                                                 
114 Se Henningsson (1984) för en personlig teckning av en socialdemokratisk politikers uppväxtår– återblicken avslutas när 
Henningsson 1926 börjar arbeta som elektriker.  
115 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28.  
116 1961: §136 bilagor G och H, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
117 Intervju Billy Diné 2002-07-11. Se också Fredriksson (2002), sid. 56.  
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Höganäs skulle Bengtsson ha flyttat efter sin chef till Kvarntorpsverken, där Tore Hedbäck 

var teknisk direktör. Vid anställningsintervjun åkte Bengtsson även till Västerås. I Västerås 

pågick planering för det kraftvärmeverk som började byggas 1962. Bengtsson fick erbjudande 

om anställning i Västerås och accepterade det, vilket kom att ha stor betydelse för hans 

gärning och så småningom även för händelseutvecklingen i Helsingborg. Bengtsson anger 

professor Lage Malm KTH, nämnde Tore Hedbäck och chefen för Tekniska Verken i 

Västerås, John Sintorn, som främsta lärare vad gäller fjärrvärmeteknik. Bengtsson stannade i 

Västerås i 11 år.118 Bakgrunden bidrog verksamt till att han därefter kom att arbeta i 

Helsingborg. När Bengtsson fått tjänsten i Helsingborg som chef för värmeverket119 föreslog 

han att ytterligare två personer skulle rekryteras från Västerås, VVS-ingenjören Willman och 

produktionschefen Ljungberg.120 Bertil Lannefors anser att ingen tidigare anställd vid 

värmeverket hade erfarenhet från fjärrvärme, varför sådan erfarenhet krävdes vid annonsering 

efter nya medarbetare: 

 

Vi hade tur på det sättet att det fanns ingenjörer vid andra verk som kunde söka tjänster 
i Helsingborg. På så sätt inkom ansökningar från Bengtsson, Willman och Ljungberg.121  

 

Varför är det relevant att diskutera vilka bakgrunder de framträdande aktörerna i Helsingborg 

hade? Hur påverkade det verksamheten och händelseutvecklingen? Bengtsson har en klar 

uppfattning om vilken betydelse Bertil Lannefors bakgrund har haft för energisystemets 

utveckling i Helsingborg. Bengtsson anser att det hade en stor betydelse eftersom han i 

Västerås lärt sig att storföretagen skall "hållas kort."  John Sintorn var chef för Tekniska 

Verken i Västerås 1941–1967 och aktiv i Svenska Värmeverksföreningen. Sintorn hade som 

chef för det nybyggda kraftvärmevärket i Västerås varit en av de mest vältaliga förespråkarna 

för kombinerad fjärrvärme och kraftvärme i Sverige, ofta i konflikt med Vattenfalls intressen. 

Enligt Bengtsson uppmanade John Sintorn honom: 

 
Du skall alltid akta dig för storkraftleverantörer. De vill styra hela produktionen, från 
fjärrvärme till el.122  

 

Bengtsson säger att han var med Sintorn och förhandlade med Vattenfall i Stockholm. 

Bengtsson minns hur ett stort antal experter satt vid ett långt bord och hur ensamma han och 

                                                 
118 Brev från Bengtsson 2002-06-16. 
119 1963: §99 bilaga N samt §209 bilaga H, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
120 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28.  
121 E-post från Bertil Lannefors 2002-07-04. 
122 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
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John Sintorn var gentemot (vad Bengtsson upplevde som) Vattenfalls stora uppslutning. "Det 

var lärorikt", anser Bengtsson. Han är av åsikten att alla övriga kommuner med något 

undantag (t. ex. Karlstad) var mer eller mindre "i händerna" på Vattenfall och Sydkraft vid 

tidpunkten, det vill säga under 1960-talet. När Bengtsson skulle lämna Västerås för jobbet i 

Helsingborg och ta adjö av John Sintorn, lär Sintorn ha sagt att Bengtsson i Helsingborg 

skulle få hjälp av utredningschefen Billy Diné och att Bengtsson därför inte behövde vara 

orolig. Sintorn menade, enligt Bengtssons minnesrekonstruktion, att tjänstemännen i 

Helsingborg ville ha Bengtssons erfarenhet av att bygga kulvertar, planera panncentraler och 

bygga upp abonnentcentraler. Bengtsson berättar om när han tog avsked av John Sintorn: 

 

Vill du lova mig en sak? fortsatte Sintorn. Nu vet du hur mycket de stora företagen, 
Vattenfall och Sydkraft styr kommunerna. De vill alltså helst inte att vi skall bygga eget. 
När du åker till Helsingborg så lovar du mig samma sak, sade John Sintorn. Se till nu att 
Helsingborg bygger ett eget kraftvärmeverk. Ägt av kommunen. Utan inblandning av 
Sydkraft.123 

 

Enligt Bengtsson åkte han alltså vidare till Helsingborg följd av de orden. Efter det att 

Bengtsson flyttat till Helsingborg 1964 arbetade han där i lite över 25 år innan han 

pensionerades 1989.124 Under tiden utvecklades Helsingborgs organisation för 

energiförsörjningsfrågor. En skara förvaltningstjänstemän med olika utbildningsbakgrunder 

och erfarenheter hade alltså rekryterats till Helsingborg, flertalet med ingående kännedom om 

problematiken kring kommunala elverks möjligheter och svårigheter att försöka hävda sig 

mot kraftbolagens dominans vad gäller elleveranser.125 

                                                 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Jag finner inget skäl att betvivla riktigheten i Bengtssons uppgifter, trots den ibland något tendensiösa tonen. Med tanke 
på det spända förhållandet under perioden mellan t. ex. Vattenfall och de kommuner Bengtsson nämner (se not 89) framstår 
Bengtssons tendens snarare som ett intressant utryck för hur kommunala representanter kunde motivera sitt agerande i den 
rådande situationen än som en tendensiös efterhandsrekonstruktion.  

61



   

  

4. 3   Att leda eller att tjäna – det är frågan 
 

1956 hade (som tidigare nämnts) stadskollegiereformen genomförts i syfte att ge större 

inflytande åt politiker i hanteringen av olika kommunala frågor och minska utrymmet för 

tjänstemän. En av de viktigaste politikerna i Helsingborg under perioden var Ella Tengbom-

Velander från dåvarande Högerpartiet.126 Hon invaldes 1951 i dåvarande Helsingborgs Stads-

fullmäktige. Från 1967 var hon kollegieråd med ansvar för tekniska frågor och tjänstgjorde 

under åren 1977–1982 och 1986–1988 som Helsingborgs första kvinnliga kommun-

styrelseordförande. Hon uppger att det vid 1940-talets slut och 1950-talets början inte rådde 

någon tvekan om att Drätselkammaren och Stadskamreren var de dominerande och mest 

inflytelserika instanserna i det kommunalpolitiska livet i Helsingborg. Tengbom-Velander 

anser att Klas Pettersson, i egenskap av Drätselkammarens ordförande, var den 

Helsingborgspolitiker som individuellt hade det största inflytandet – och som samtidigt åtnjöt 

stor respekt.127 Formellt var det Klas Pettersson som med stöd av majoriteten avgjorde saker 

och ting i Drätselkammaren. Det fanns också en politisk opposition. Mycket inflytelserik på 

den tiden var Ove Sommelius som, enligt Tengbom-Velander, var den ledande 

högerpolitikern under många år. Sommelius och oppositionen var dock i högsta grad 

samarbetsinriktad anser Tengbom-Velander. Hon menar att det ansågs bättre att "hålla ihop" 

och att undvika starka och interna motsättningar för att Helsingborg som stad skulle kunna 

genomdriva större satsningar.  

Under perioden 1950- och 1960-talen förekom en rad personella förändringar. Carl-

Henrik Johnsson var Ella Tengbom-Velanders föregångare på posten som kollegieråd med 

ansvar för tekniska frågor. Tengbom-Velander säger att hon inte uppfattat honom som en 

mycket dominerande person, bortsett från hans ansvarsområde, där Johnsson givetvis hade ett 

inflytande. I allmänpolitisk mening var Sommelius dock den starka kraften som 

högerpolitiker, inte Johnsson.128  

Om minnesbilderna från Tengbom-Velander överenstämmer med verkligheten, bör den 

förändrade situationen inom kommunalpolitiken under perioden ha bidragit till bättre 

förutsättningar för tjänstemannastyre på energiområdet. Åtminstone motverkade inte 

sammansättningen av förvaltningstjänstemän och politiker det uppsatta målet.129 Låt oss se 

                                                 
126 Namnbytet från Högerpartiet till Moderata samlingspartiet skedde 1969. 
127 Klas Pettersson var också styrelseordförande i kommunala Helsingborgshem 1949–1958.  
128 Intervju Ella Tengbom-Velander 2003-11-07.  
129 Även om intervjun med Tengbom-Velander mest ger uttryck för hennes subjektiva åsikter om och minnesbilder av olika 
sedan länge avlidna personer anser jag att den ändå ger en väsentlig inblick i hur skeendet upplevdes av en av de närvarande 
och fyller en viktig funktion för att sätta andra uppgifter i perspektiv. 

62



   

  

om gjorda antaganden har någon grund i det som skedde i Helsingborg från tidigt 1950-tal 

och framåt. 

Den formella relationen mellan Helsingborgs stad genom Stadsfullmäktige, den 

kommunala Affärsverksstyrelsen och Affärsverken såg ut enligt följande. Stadsfullmäktige 

utsåg ledamöterna i Affärsverksstyrelsen i anslutning till allmänna val. För beslut om 

budgetförslag, bokslut, personaltillsättningar, större anläggningar, inköp med mera 

sammanträdde Affärsverksstyrelsen en gång i månaden. För allmän orientering om dagsläget 

sammanträffade Affärsverkschefen en gång i veckan med chefstjänstemännen vid Elverket, 

Gasverket, Värmeverket och ekonomisektionen. Samordning av de olika verkens arbeten 

skedde och mera betydelsefulla problem, som uppstått under veckan, behandlades. 

Affärsverkschefen lade sedan fram skriftligt förslag till beslut till Affärsverksstyrelsen som 

sedan inkom med skrivelse till Stadskollegiet. Stadskollegiet gick därefter igenom förslaget 

tillsammans med Affärsverksstyrelsens ordförande, vice ordförande och Affärsverkschefen. 

Även stadskamreren från Drätselkontoret brukade delta i mötena. Behandlingen var 

densamma av såväl årsbudget som stora separata projekt. Affärsverken i Helsingborg hade vid 

1960-talets mitt följande avdelningar: Affärsverkschef med kansli, Kameral avdelning samt 

Elverket, Gasverket och Värmeverket. Samtliga hade en överingenjör som chef.130  

Inom loppet av knappt tio år (från genomförandet av stadskollegiereformen 1956 och 

framåt) hade den kommunalpolitiska organisationen i Helsingborg förändrats markant, 

speciellt avseende verksamhetens inriktning i kommunala Affärsverken, men också avseende 

funktionsuppdelningen mellan politiker och tjänstemän. 

 

4. 4   Stadskollegiet och kraftvärmeplanerna – en omaka kombination  
 

Detta avsnitt handlar om fjärrvärmens tidiga utveckling i Helsingborgs stad. Utvecklingen 

startade under relativt blygsamma former. Vid 1950-talets början var fjärrvärme att anse som 

en pionjärteknik i Helsingborg. I avsnittet skall jag beskriva berednings- och beslutsgången i 

den inledande fasen. Vem initierade frågan? Vilken roll fick Affärsverken och dess politiskt 

utsedda styrelse? Vilka faktorer bidrog till de inledande problem som uppstod för 

                                                 
130 E-post från Bertil Lannefors 2002-04-18. Den bild Lannefors förmedlar visar en ordnad regelbunden process där en 
omutbar, objektiv och neutral tjänsteman handlar helt i enlighet med givna instruktioner. Lannefors bild är inte helt olik 
modellen som den tyske sociologen Max Weber (1864-1920) utvecklade för att beskriva idealtypen för den rationella 
byråkratins funktionssätt. Ytterligare ett sätt att uppfatta den "typiske" tjänstemannens roll inom den politiska organisationen 
är genom de tolkningsproblem, osäkerheter och intressekonflikter som, oftast, påverkar hans eller hennes vardagsarbete. 
Spänningen mellan ideal och verklighet har en tydlig relevans för min tolkning av Lannefors rekonstruktion av hur arbetet 
organiserades i kommunala Affärsverken i Helsingborg från 1960-talet och framåt. Vi får en värdefull inblick men vi bör på 
goda grunder betvivla att processen alltid var så ordnad och regelbunden som han framställer den. 
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fjärrvärmens etablering och spridning i Helsingborg? Fjärrvärme var en ny fråga för 

politikerna i Stadshuset att ta ställning till. En första preliminär utredning om fjärrvärme och 

eventuell samordning med Lasarettets behov av värme och ånga inleddes 1953 av 

civilingenjör Carl Berglund, vid tillfället sekreterare i den relativt nybildade (1949) Svenska 

Värmeverksföreningen.131 Svenska Värmeverksföreningen fungerade som intresse-

organisation för de städer som från 1949 och framåt genomfört eller planerade att genomföra 

en satsning på fjärrvärme (kombinerat med kraftvärme eller enbart med värme från 

hetvattencentraler). Svenska Värmeverksföreningen bistod städerna med hjälp och stöd i olika 

former, bl. a. utredningsresurser.  

Initiativet att på lokal nivå låta utreda frågan om fjärrvärme och kraftvärme motiverades 

i det inledande skedet av allmänna, kommunala behov, men kompetensen att utreda fanns vid 

tillfället inte inom staden. Det är oklart på vems initiativ frågan väcktes, men flertalet 

intervjuade aktörer har (oberoende av varandra) vittnat om vilken central betydelse 

Affärsverksstyrelsens ordförande Einar Henningsson hade för att skapa intresse och 

mobilisera stöd för fjärrvärme och kraftvärme.132 Ärendet utvecklade sig inom den 

kommunala organisationen enligt följande: när Berglunds utredning var färdigställd inkom 

förslag till Stadsfullmäktige om ytterligare undersökning av frågan. Affärsverksstyrelsen, som 

var det organ som skulle förvalta ett eventuellt kraftvärmeverk, föreslog Stadsfullmäktige att 

låta Affärsverksstyrelsen utföra en sådan undersökning. För att ärendet om fjärrvärme och 

kraftvärme överhuvudtaget skulle kunna bli behandlat krävdes först acceptans i enlighet med 

föreskrifterna för den interna kommunala beslutskapaciteten i Helsingborg.  

Affärsverksstyrelsen utvidgade 1955 utredningsarbetets omfattning. Ärendet 

behandlades vidare av Stadsfullmäktige, som inte hade något att invända mot initiativet som 

förts fram av Affärsverksstyrelsen. Vid överläggningar med representanterna för 

Drätselkammaren och Sjukvårdsstyrelsen blev deltagarna, också från Stadsfullmäktige, eniga 

om att en utvidgad utredning borde göras.133 Åter förlitade sig staden på externa krafter för att 

få tillgång till kompetens. Civilingenjör Hugo Martin från Enebyberg utanför Stockholm och 

direktör Harry Tham, Malmö, anlitades som konsulter och gavs ansvar för att göra 

utredningen.134 Personerna tillhörde en krets med avgörande inflytande över den tidiga 

introduktionen av fjärrvärme och kraftvärme i Sverige. Hugo Martin var chef och 

överingenjör för den ångtekniska avdelningen vid Ångpanneföreningen i Malmö och svarade 

                                                 
131 1955: §273 bilaga J, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
132 Intervjuer med bl. a. Lannefors 2002-01-28, Bengtsson 2002-01-28 och Anderberg 2002-01-29. 
133 1955: §298 bilaga N, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
134 1956: §56 bilaga G, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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för de ångtekniska beräkningarna och projekteringarna av ett stort kraftvärmeverk i Malmö. 

Samma uppdrag hade han också fullföljt i Borås och Örebro.135 Hugo Martin hade i 

Helsingborg begärt att få knyta till sig Harry Tham, som var energiverkschef i Malmö och 

hade genomfört byggandet av ett stort kraftvärmeverk. Bertil Lannefors uppger:  

 

Vi träffades under resans gång vid olika tillfällen vid Värmeverksföreningens möten. 
Martin och Tham erbjöd sig att göra en snarlik utredning för Helsingborg.136 

 
Genom herrar Martin och Tham skedde en inledande fjärrvärmeutveckling i Helsingborg. Den 

utförda utredningen rekommenderade utbyggnad av ett fjärrvärmenät för lasarettet och 

centrala Helsingborg. Slutsatsen i utredningen var att Helsingborg uppvisade mycket 

gynnsamma förutsättningar för en fjärrvärmeutbyggnad, vilket bedömdes som positivt för 

uppförandet av ett kraftvärmeverk. I utredningen framkom bl. a. att ett kraftvärmeverk (samt 

en oljelagringsanläggning) i Helsingborg beräknades kosta ungefär 75 miljoner under en 

tolvårsperiod. Konsulterna räknade med god avkastning när kraftvärmeverket väl kört igång 

med full kapacitet.137  

Under Affärsverksstyrelsens ledning framlades 1960, när den nya utredningen 

färdigställts, förslag om att ett fjärrvärmesystem skulle byggas i kommunal regi.138 

Utredningen skickades ut på remissrunda till ett flertal olika aktörer. Det hade nu gått fyra år 

sedan genomförandet av den nya stadskollegiereformen. Stadskollegiet hade från 

Drätselkammaren övertagit ansvaret för beredning, översyn och samordning av olika ärenden 

inför Stadsfullmäktiges möten. Den 18 augusti 1960 behandlades en skrivelse från 

Drätselkammaren i Stadsfullmäktige. Drätselkammaren hade mottagit Affärsverksstyrelsens 

skrivelse med förslag om kraftvärmeverk i Helsingborg. Ärendet bordlades i 

Drätselkammaren.139 Andra aktörer, förutom tidigare Lasarettet och Sjukvårdsstyrelsen, 

ställde sig preliminärt positiva till förslaget, dock med vissa ekonomiskt orienterade 

reservationer. Den 9 januari 1961 uttryckte HSB och Hyresgästföreningen följande i inkomna 

anteckningar om kraftvärmeverk: "Fjärrvärme är till fördel för flertalet, under förutsättning att 

blivande taxor sätts i nivå med gällande bränslepriser".140  

Det var ett betydelsefullt yttrande, eftersom HSB var en mycket viktig tänkbar kund för 

staden. Diskussionen om ekonomiska resurser och om hur staden skulle kunna bekosta de 

                                                 
135 1960: §89 bilaga V, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
136 E-post Bertil Lannefors 2002-07-04. 
137 Lövgren (1992), sid. 206.  
138 1960: §19 bilaga A, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
139 1960: §157 bilaga L, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
140 1961: §17 bilaga N, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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stora investeringarna fortsatte. Kommunalekonomiska reservationer anmäldes angående 

projektet. Drätselkammaren menade den 29 maj 1961, när den väl satt sig in i 

fjärrvärmefrågan, att den borde prövas mot stadens samlade investeringsbehov och i samband 

med budgetbehandlingen. Drätselkammaren uttryckte tvekan om projektets ekonomiska 

förutsättningar. Om beslut i frågan fattades tidigare menade Drätselkammaren att det borde 

vara begränsat till ett principbeslut. Drätselkammaren var vidare av åsikten att långfristig 

kapitalanskaffning borde vara en av de utslagsgivande faktorerna när det gällde att ta ställning 

till förslaget. Drätselkammaren bedömde att staden borde kunna räkna med att på den 

långfristiga kapitalmarknaden upplåna bortåt två tredjedelar av det nödvändiga kapitalet. 

Resterande medel kunde anskaffas genom självfinansiering, menade Drätselkammaren.141 

Den 12 februari 1962 inkom skrivelser från Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, 

Gatunämnden och Hamndirektionen. De berörda instanserna inom den kommunala 

organisationen i Helsingborg fann inget att invända mot planerna.142  

Kanske var Affärsverksstyrelsens fjärrvärmeinitiativ, baserat på kraftvärmedrift, nära ett 

förverkligande? Först skulle frågan bli orsak till en intern konflikt mellan Stadskollegiet och 

Affärsverksstyrelsen. Den 30 oktober 1962 beslöt Stadsfullmäktige att återremittera ärendet 

till Affärsverksstyrelsen.143 När Stadsfullmäktige på nästa möte fastställde sin budget för det 

kommande året blev frågan huruvida ett fjärrvärmenät skulle förses med värme från ett eget 

kraftvärmeverk föremål för en mycket intensiv debatt. Stadskollegiet hade nämligen – 

enhälligt – och på föredragning av kollegierådet144 Carl-Henrik Johnsson (Högerpartiet) 

föreslagit att kraftvärmeverket skulle anstå tills vidare. Anledningen var att kollegiet, trots att 

det var positivt i sak, inte ansåg att staden kunde ta på sig kostnaderna vid tillfället. Utsikten 

att få ett kommunalt lån för ändamålet bedömdes också som liten. Dessutom räknades med att 

det kunde bli ett tillfälligt energiöverskott de närmaste åren och att staden därför borde vänta. 

Det rådde också osäkerhet om huruvida atomkraft skulle bli ett alternativ. Många olika skäl 

anfördes alltså för varför staden borde vänta och se framtiden an innan ett beslut kunde tas.  

Ärendet om kraftvärme bereddes vidare. De taxor för elenergi som Affärs-

verksstyrelsens utredning räknat fram för kraftvärmeverket – och funnit konkurrenskraftiga – 

ifrågasattes av Stadskollegiet genom bl. a. dess ordförande Börje Skarstedt. Förslaget till taxor 

som grundade sig på Thams och Martins utredning gick ut på en helt annan beräkning av 

råkraftkostnaden än som tidigare varit fallet. Affärsverksstyrelsens ordförande Einar 

                                                 
141 1961: §151 bilaga  Å, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
142 1962: §45, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
143 1962: §267, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
144 Kollegieråd motsvarar dagens kommunalråd. 
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Henningsson menade emellertid att Stadskollegiets beredning av frågan varit otillräcklig och 

att utredningen presenterats på ett ofullständigt sätt. Affärsverksstyrelsens presentation av 

alternativa energilösningar var även den problematisk, enligt Stadskollegiet. Den upprörda 

debatten i Stadsfullmäktige 1962 slutade med återremiss till Stadskollegiet och 

Affärsverksstyrelsen.145  

Initiativet hade tillfälligt blivit vilande, men frågan kom snart att behandlas vidare. 

Affärsverken och dess styrelse prövade en ny taktik. Frågan breddades på nytt, nya aktörer 

bjöds in för att få till stånd ett beslut om kraftvärmeverk. En konferens om det tänkta 

kraftvärmeverket genomfördes den 27 november 1962 med representanter från 

Ångpanneföreningen närvarande. Ångpanneföreningens representanter talade bl. a. om 

Sveriges kraftbalanser,146 om förhållandet mellan vattenkraft och kondenskraft samt om 

möjligheter för kommuner att etablera kraftvärme. Affärsverksstyrelsen påpekade under 

konferensen att en lång rad aktörer, däribland Fastighetsägareföreningen, 

Hyresgästföreningen samt representanter för byggnadsföretagarna i staden, i närvaro av 

representanter för Stadskollegiet, Drätselkammaren och Fastighetskontoret, redan informerats 

i ärendet, vid överläggningar i Stadshuset den 10 december 1960. Med denna ytterst 

kortfattade referens till andra kommunala företrädare som stöd fortsatte Affärsverksstyrelsen 

att driva sin linje vidare.147  

Den första planeringen för ett fjärrvärmenät avsåg områdena centrala Söder och 

Fredriksdal. Hetvattencentralen på Söder skulle vara dimensionerad för hela Söder men med 

från början insatta pannor endast för ett område ungefär begränsat av Stadsparken (Krookska 

planteringen) i norr, Sjöcronaplatsen, Fältarpsvägen och Södra Stenbocksgatan i öster och 

Sandgatan i söder. Ledningsnät och fastighetsanslutningar skulle vara utbyggt för samma 

område men också dimensionerat för bortomliggande bebyggelse. Vid överläggningar mellan 

representanter för Stadskollegiet och Affärsverksstyrelsen beslutades efter konferensen den 27 

november 1962 att det smidigaste sättet att komma igång med fjärrvärmedistributionen och att 

genomföra kraftvärmeprojektet skulle vara genom ett kommunägt aktiebolag. På så sätt skulle 

obligationslån148 kunna utnyttjas som inte inkräktade på stadens låneutrymme. I 

bolagsstyrelsen skulle Affärsverksstyrelsen vara väl representerad och huvuddelen av 

tjänstemannainsatsen skulle ske genom Affärsverkens personal.149 

                                                 
145 Lövgren (1992), sid. 206. 
146 Med kraftbalanser menas försök att i varje ögonblick uppnå jämvikt mellan tillförsel och användning i ett större elsystem.  
147 1963: 22 bilaga R, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
148 Med obligationslån avses lån som tas av stat, kommun eller större företag och som löses in efter bestämd tid och löper 
med fast ränta. 
149 1963: § 22 bilaga S, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Resultatet av konferensen den 27 november 1962 var alltså att tidigare kritik och motstånd 

mot fjärr- och kraftvärmeprojektets finansiella lösning togs till vara av förespråkarna för att få 

till stånd ett positivt beslut. Bolaget bildades, trots tidigare stridigheter. Juridiska och 

ekonomiska teknikaliteter gällande bolagets konstruktion kunde avhandlas. Den 19 mars 1963 

fattade Stadsfullmäktige i Helsingborg beslut om upptagande av fjärrvärmedistribution på det 

kommunala programmet och om bildandet av det kommunala bolaget AB Helsingborgs 

Kraftvärmeverk för ändamålet. Motiveringen som gavs för en bolagsbildning var att 

verksamheten, genom bolagskonstruktionen, inte skulle belasta den övriga kommunala 

ekonomin.150 Helsingborgs Kraftvärmeverk var ända från början ett kommunalägt bolag med 

personal och ledning gemensam med Affärsverken. Beslut fattades om att uppdra åt 

Drätselkammaren att verkställa bolagsbildningen och att, för stadens räkning, teckna aktier i 

bolaget för ett belopp av en miljon kronor samt att medverka vid finansieringen av bolagets 

utbyggnad. Anslaget var avsett att utgå ur ett lån (med fem års återbetalningstid inom stadens 

underställningsfria lånerätt).151 Arbetet med att lägga ut de första fjärrvärmerören under 

Helsingborgs gator kunde inledas. Jag vill påstå att de förändrade relationerna mellan 

Drätselkammare, Stadsfullmäktige och Affärsverk i Helsingborg (som följde genom 

införandet av Stadskollegiet) är en väsentlig faktor bakom den inledande 

fjärrvärmeutbyggnaden. Speciellt anmärkningsvärt är det sätt på vilket företrädare för 

Affärsverken lyckades använda och utnyttja de övriga aktörerna: syftet med 

stadskollegiereformen var att minska tjänstemännens inflytande och öka politikernas, men 

resultatet tycktes bli det motsatta.  

                                                 
150 1963: § 71, Stadsfullmäktiges protokoll. 
151 1963: § 13 Bilaga F, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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5   Fjärrvärmesystem i expansion – trots allt (1965–1976)  
 
En sen kväll i december 1968 satt Affärsverksstyrelsen i Helsingborg i ett besvärligt och 
utdraget sammanträde. Affärsverkschefen var bekymrad. Det var på många sätt en 
begränsningarnas tid för den verksamhet han ledde. Den rådande organisatoriska 
uppdelningen mellan elektricitet från centrala kraftproducenter och värme från lokala 
värmeproducenter var allmänt en mycket viktig faktor för fjärrvärmens tidiga begränsningar i 
Sverige. Det var också specifikt i Helsingborgs stads relation till Sydkraft AB en av de många 
begränsande faktorer Affärsverkschefen hade att hantera. Råkrafttaxan var t. ex. ett ständigt 
diskussionsämne. Dessutom rådde det oklarheter kring valet mellan kärnkraft och oljebaserad 
kondenskraft som alternativ för stadens elförsörjning. Den ansträngda finansieringssituationen 
för Helsingborgs Kraftvärmeverk AB som ofta vållade problem var en annan källa till oro. 
Bolagets rättsliga status i den kommunala organisationen var också föremål för ständiga 
konflikter. Förhållandet mellan politiker och tjänstemän i staden var ansträngt. Dessutom hade 
representanter för Affärsverksstyrelsen och Helsingborgshem olika uppfattningar om den 
framväxande systemutformningen vad gällde fjärrvärme. Affärsverkschefen lutade sig trött 
tillbaka i sin tjänstestol och tittade i decemberkvällen ut över ett mörkt Öresund.  
 
5. 1   Helsingborgshem och Sydkraft – Affärsverkens konkurrenter  
 

Flera olika tillförselalternativ för det framväxande fjärrvärmesystemet aktualiserades i 

Helsingborg. Till alternativen hörde frågor om bl. a. bränsleval och teknisk-ekonomiska 

lösningar. Exempelvis: till vilken kostnad ansåg Affärsverken att något av de olika 

alternativen kunde bli intressanta? Vilka aktörer var för och vilka var emot de olika 

alternativen och vilka konflikter fanns? I följande stycken står utrednings- och 

förhandlingsspelet om de olika försörjningsalternativen i centrum. På ett tidigt stadium fanns 

det olika idéer om hur värmeförsörjningen i Helsingborg borde organiseras. Ett radikalt 

förändrat förhandlingsläge uppstod genom att det kommunala bostadsbolaget 

Helsingborgshem beslutade om att undersöka byggnation av ett eget uppvärmningssystem för 

en av sina stadsdelar. Detta kapitel redogör för konkurrensens och samarbetets betydelse för 

vilka systemval som gjordes, vilka aktörer som hade att hantera problemen, vilka 

förhandlingar och konflikter som uppkom och hur dessa löstes.  

En av de som hade synpunkter på Affärsverkens planer för värmeförsörjningen var 

Helsingborgshems Börje Fureby. Fureby inledde sin karriär på kommunala Drätselkontoret 

1944, underställd stadskamreren. 1958 erbjöd stadssekreteraren i Helsingborgs stad Fureby 

möjlighet att fortsätta arbeta i en kameral funktion på Helsingborgshem. 1964 utnämndes 

Fureby till vice VD för Helsingborgshem. Fureby anser att Helsingborgshem inte hade något 

principiellt emot fjärrvärme i sammanhanget. Men redan på projekteringsstadiet visade det sig 

enligt Fureby att VD för det kommunala bostadsbolaget under åren 1957–1978, Arne 
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Malmström, inte var beredd att betala de jämförelsevis höga avgifter som Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB krävde för anslutningen. Fureby påstår att: 

 

Sedan jämförde Helsingborgshem med vad Helsingborgs Kraftvärmeverk AB skulle ha 
för värmen. I de beräkningarna framkom att Helsingborgshem, ur ett ekonomiskt 
perspektiv, klarade värmeförsörjningen bättre själv.152 

 

Kjell Persson på Helsingborgshem berättar att första inflyttning i bolagets nybyggda bostäder 

skedde i området Fredriksdal under maj månad 1965. Den sista inflyttningen skedde i mars 

1967. Det rörde sig sammanlagt om 368 lägenheter som anslöts till den av värmeverket i 

området byggda panncentralen. Ett än större område planerades i närliggande Drottninghög, 

där inflyttningen började i juli 1966.153 Helsingborgshem hade här funderingar på egen 

panncentral om 46 MW vid bolagets nya hyreshus i området Drottninghög. Helsingborgshem 

byggde själv även distributionsnätet inom de berörda området, vilket innebar en enda 

anslutningspunkt för 1100 lägenheter. Men i stället för att bygga panncentralen anslöts 

området till värmeverkets panncentral på Fredriksdal.154 På annat håll i staden, på Söder, lades 

andra rör ut, i Affärsverkens regi. Det första arbetet i Helsingborgs Kraftvärmeverk AB 

inleddes. Under 1960- talets mitt började fjärrvärmen att expandera försiktigt genom 

provisoriska flyttbara värmecentraler.  

Låt oss besöka det växande fjärrvärmesystemet i mitten på sextiotalet. 

Värmeverkschefen Bengtsson uppger att centrumnätet ännu under 1960-talets mitt var mycket 

begränsat och att det ännu inte var aktuellt att bygga ett kraftvärmeverk: därtill var 

abonnentanslutningen för begränsad.155 Affärsverkschefen Lannefors redogör för 

taxekonstruktionen i det inledande skedet. Det framväxande fjärrvärmesystemet finansierades 

på följande vis: anslutningsavgifter från fastigheterna ingick när de anslöts och dessa avgifter 

motsvarade ungefär den inbesparing det innebar att inte behöva bygga nya panncentraler. 

Detta finansieringssystem fungerade enbart för nya fastigheter. Äldre fastigheter som anslöts 

kunde inte betala anslutningsavgifter och fick köpa värme efter en taxa med tillägg som 

nollställde gentemot taxekonstruktionen för nya fastigheter. Anslutningsavgifterna 

finansierade efterhand nätutbyggnader och panncentraler innan kraftvärmeverket kom att 

uppföras. Investeringarna i nät och panncentraler hade ett bestående värde, anser Lannefors. 

                                                 
152 Intervju Börje Fureby 2003-11-06. 
153 Intervju Kjell Persson 2003-11-05. Se också Segergren (1989), sid. 56. 
154 Intervju Kjell Persson 2003-11-05.  
155 Brev från Olle Bengtsson 2002-06-16. 
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De stora panncentralerna samlade upp värmebelastningen i väntan på kraftvärmeverket och 

fungerade sedan som reserv i systemet.156  

Taxesystemet stod i konflikt med de önskemål som uttryckts av det kommunala 

bostadsföretaget Helsingborgshem, som främst ville ha lägre förbrukningskostnader. I det 

inledande arbetet uppstod spänning också i värmeverkschefen Bengtssons förhållande till sin 

chef Lannefors och Affärsverksstyrelsens ordförande Henningsson, när Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB hade svårt att skaffa pengar till dyra investeringar, berättar Bengtsson.157 

Spänningen i förhållandena orsakades av målsättningen att snabbast möjligt bygga ut 

fjärrvärmesystemet för att ge underlag för ett kraftvärmeverk. Under tiden diskuterades frågan 

om eventuell utbyggnad av ett kraftvärmeverk. Diskussionen fördes mellan Helsingborgs 

stad, Sydkraft och andra aktörer.  

Kraftvärme var en nygammal frågeställning som åter aktualiserades, även om det kom 

att dröja avsevärt innan ett kraftvärmeverk byggdes i staden. För Helsingborgs del var det inte 

första gången frågan var uppe till diskussion. Redan 1934 hade den dåvarande elverkschefen 

motionerat i frågan. Men sedan Sydkraft gått med på en sänkning av elpriset föll förslaget den 

gången.158 Helsingborgs strävan efter oberoende hotade Sydkrafts position – staden var även 

en av företagets ägare, vilket var en försvårande omständighet för liknande initiativ. 

Kommunstyrelsens och Energiverksstyrelsens (anm: senare namn för Affärsverksstyrelsen) 

ordförande under 1980- och 1990- talen, Björn O. Anderberg, uppger: 

 

Sydkraft har alltid haft en inverkan lokalt. Så fort kommunerna har gjort någonting,  
t. ex. föreslagit byggnation av ett kraftvärmeverk har alltid direktionsbilen från Sydkraft 
kommit upp till rådhuset i respektive kommun och kommunledningen har pratats till 
rätta. – Det är ingenting ni skall syssla med, de (tjänstemännen) är inte kompetenta att 
leda en sådan verksamhet, det är stora risker. Och så vidare. Så har planerna 
skrinlagts.159  

 

Motsatsförhållandet mellan Helsingborg och Sydkraft orsakades främst av att Sydkraft var 

leverantör av all råkraft och via råkrafttaxa fick medel till att bygga ut kraftanläggningar. 

Helsingborg planerade att bygga ut ett fjärrvärmenät och skaffa ett underlag för egen 

kraftvärmeproduktion. Det bedömdes inte som ekonomiskt gynnsamt för Sydkrafts del och 

därav uppstod ett lokalt motsatsförhållande. Motståndare (eller skeptiker) till stadens planer 

på egen energiförsörjning fanns alltså såväl inom som utom den kommunala organisationen, 

                                                 
156 E-post från Bertil Lannefors 2002-04-18. 
157 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
158 Hälsingborgs elverk 1891–1966 (1966), sid. 32 och Lövgren (1992), sid. 206. 
159 Intervju Björn Anderberg 2002-01-29. 
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det vill säga hos Helsingborgshem och hos Sydkraft. Även om ett formellt beslut fattats om 

Helsingborgs Kraftvärmeverk AB och kommunal fjärrvärmedrift 1963 innebar det inte alls att 

konflikterna bilagts. Snarare bidrog beslutet till att tydliggöra och accentuera befintliga 

konflikthärdar. 

 

5. 2   Det kommunala aktiebolaget i ekonomiska svårigheter 
 

Spaden hade satts i jorden för utbyggnaden av fjärrvärme och staden började låna pengar till 

fjärrvärmeprojektet. I april 1964 gav Stadsfullmäktige Drätselkammaren tillstånd att teckna 

borgen för Helsingborgs Kraftvärmeverk AB för ett obligationslån på upp till tio miljoner för 

att finansiera utbyggnaden av fjärrvärme. Ett år senare interpellerade en borgerlig ledamot om 

de ekonomiska relationerna mellan staden och bolaget och efterlyste insyn både vad gällde 

den planerade finansieringen för framtiden och den planerade utbyggnaden. Vid 

budgetdebatten i oktober 1965 beslöt Stadsfullmäktige utdebitera en miljon under vardera av 

åren 1966–1970 för att täcka lånet till bolaget. I december 1966 fick Drätselkammaren på nytt 

rätt att teckna borgen åt bolaget för upp till tre miljoner kronor, i februari 1967 för ytterligare 

en och en halv miljon och i december samma år för upp till tre miljoner. Pengarna uppgavs 

behövas för utbyggnad av kulvertnät och hetvattencentraler: systemet befann sig i en 

omfattande utbyggnadsfas.160   

Utgifterna var inledningsvis också omfattande. Hur var utfallet för bolagets 

investeringar de första åren? I en tidningsartikel i maj 1967 stod att läsa om problematiken. 

Helsingborgs Dagblad rapporterade att ordinarie bolagsstämma hade hållits för Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB. Av 1966 års förvaltningsberättelse för bolaget framgick att 

verksamheten lämnade en vinst på drygt 200.000 kronor, de långfristiga skulderna uppgick till 

dryga 7 miljoner och avskrivningarna till nästan 2 miljoner. 1966 års vinst avsågs användas 

till att balansera de båda föregående årens förluster. Ändå konstaterade Bertil Lannefors i 

artikeln att det har "gått framåt". Han uppgav vidare att det var första året som Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB kunnat redovisa vinst, vilket var väntat. Företaget hade emellertid 

utnyttjat möjligheten att låna av staden och skuldbördan skulle enligt Lannefors bedömning 

öka allt eftersom bolaget investerade. Expansionen hade ett pris – staden skuldsattes. Bolaget 

höll sig dock "över strecket" och gjorde vad som bedömdes som rimliga avskrivningar. 

Affärsverkschefen Lannefors sammanfattade i artikeln i Helsingborgs Dagblad att 

                                                 
160 Helsingborgs Dagblad 1967-05-17. 
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utvecklingen under 1966 varit omfattande, lika stor som under de föregående åren 

tillsammans.161  

Den expansiva men krävande utvecklingen fortsatte. Initialt var kostnaderna stora – 

vilket aktualiserade frågan om hur mycket pengar en kommun egentligen kan låna. I 

december 1968 utsträcktes Drätselkammarens rätt att teckna borgen på obligationslån på upp 

till tio miljoner till att gälla även reverslån, det visade sig omöjligt att få lån av det förra 

slaget. Däremot ansåg både Drätselkammaren och Stadskollegiet att staden inte skulle teckna 

borgen för ytterligare lån vid tidpunkten, något som representanter för Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB begärt. Orsaken var vad Drätselkammaren och Stadskollegiet upplevde 

som osäkerhet på lånemarknaden. Ett och ett halvt år senare, den 2 juni 1970, stod återigen att 

läsa i lokaltidningen om ekonomiska bekymmer för verksamheten. "Kraftvärmeverket  i 

knipa, sex miljoner från staden." 162 Styrelsen för Helsingborgs Kraftvärmeverk AB skickade 

därefter en skrivelse till Stadsfullmäktige om investeringskostnaderna under de närmaste åren. 

Ärendet var uppe till behandling i Stadskollegiet, men bordlades. Bakgrunden till beslutet var 

att Helsingborgs Kraftvärmeverk AB inte hade lyckats placera lånet på 10 miljoner kronor. 

Den ekonomiska situationen var enligt Helsingborgs Dagblad mycket kritisk sedan bolagets 

kreditiv hos Drätselkammaren väntats vara helt utnyttjad vid månadsskiftet maj/juni 1970.163  

För finansiering av huvuddelen av 1970 års investeringar hade bolaget räknat med de tio 

miljonerna. Olika långivare hade dock ansett att värmeförsörjningen var en kommunal 

angelägenhet. Det hade därför varit svårt att få lån. Ett par kreditinstitut hade menat att 

lånemöjligheterna skulle komma i ett bättre läge genom ett ökat engagemang från stadens 

sida. Affärsverksstyrelsen betonade att en utbyggnad av värmeunderlaget skulle underlätta 

lånemöjligheterna för ett kraftvärmeverk.164 Sett ur Affärsverksstyrelsens och Affärsverkens 

perspektiv var fjärrvärme ett medel för att nå målet kraftvärme. Om stadens engagemang i 

fjärrvärme skulle organiseras inom ramen för ett kommunalt bolag eller en kommunal 

förvaltning blev åter igen en central frågeställning på stadens dagordning.  

Vem ifrågasatte det kommunala bolagets existens? Vilka skäl anfördes för kritiken? De 

borgerliga ledamöterna i Stadskollegiet reserverade sig mot beslut om fortsatt kommunal 

finansiering av verksamheten i bolagsform. Ledamöterna menade att bolaget snarast möjligt 

skulle omorganiseras till att bli en del av den kommunala förvaltningen, specifikt att dess 

verksamhet skulle överföras till Affärsverksstyrelsen. Härigenom skulle staden få full insyn i 

                                                 
161 Ibid. 
162 Helsingborgs Dagblad 1970-06-02. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 

73



   

  

verksamheten och dess finansiering samt kunna påverka på ett annat sätt, menade de. I 

Stadsfullmäktige vann de borgerliga frågan. I samband med att bolaget 1970, i strid med de 

intentioner som styrt bolagets bildande 7 år tidigare, åter gjort framställningen om att staden 

skulle medverka till finansieringen av bolagets verksamhet, framställdes i Stadskollegiet 

yrkande om att bolaget skulle införas som en del i kommunala Affärsverken. Stadsfullmäktige 

beslöt den 23 juni 1970, utan någon utredning, att bolaget skulle omformas att i stället bli ett 

verk inom den kommunala förvaltningen och att dess verksamhet skulle överföras till 

Affärsverksstyrelsen. Attityden gällande bolagsbildningen av Helsingborgs Kraftvärmeverk 

AB hade kommit att förändras sedan starten 1963.165  

I juni 1970 beslöt Stadsfullmäktige också att staden i stället för att teckna aktier i 

bolaget skulle ge samma summa som ränte- och amorteringsfritt lån. Det hade nämligen visat 

sig att en utökning av aktiekapitalet inte hjälpte bolaget att få låna ytterligare på den öppna 

marknaden, och staden var fri att skaffa de pengar som nödvändigtvis behövdes.166 

Kommunalt verk eller bolag, hur skulle problemet lösas? Det skulle visa sig att det fanns både 

uttalade och outtalade motiv bakom valet av driftsform. Bakgrunden till diskussionen om 

finansiering av fjärrvärmeverksamheten var följande. Någon tid innan bolaget grundades, den 

7 januari 1963, hade förslaget framlagts om att Affärsverksstyrelsens verksamhet skulle 

bedrivas i privaträttslig form. Den officiella motiveringen var att det tänkta bolagets 

investeringsverksamhet inte skulle belasta stadens ekonomi. Stadsfullmäktige fattade därefter 

den 19 mars 1963 principbeslut om bildande av AB Helsingborgs Kraftvärmeverk som 

kommunalt bolag.167 Dåvarande värmeverkschefen Bengtsson anser att lösningen motiverades 

av att det gjorde det lättare att få lån.168  

Enighet råder emellertid inte på punkten. Dåvarande Affärsverkschefen Lannefors anser 

att den ursprungliga motiveringen för bolagsbildningen snarare var att Stadskollegiets 

ordförande Börje Skarstedt, som var uttalad motståndare till ett kraftvärmeverk i kommunal 

regi, försökte ge kraftvärmeverket ett sämre utgångsläge genom dåliga lånemöjligheter. 

Uträkningen från Skarstedt var troligen, enligt Lannefors, att Helsingborgs Kraftvärmeverk 

AB inte skulle kunna låna pengar för de mycket stora investeringarna som var nödvändiga för 

fjärrvärmeexpansionen. Men när projektet var igång kunde inte motiveringen användas: i 

stället gjorde staden betydande ekonomiska åtaganden, resonerar Lannefors knappt 40 år 

                                                 
165 1970: §210, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
166 Helsingborgs Dagblad 1970-06-02. 
167 1963: §71, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
168 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
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senare.169 Vilka var i så fall Skarstedts bevekelsegrunder? Till saken hör att Börje Skarstedt 

under åren 1947–1957 tillika var VD för Helsingborgshem och styrelseordförande för bolaget 

1958–1967 samt suppleant för Einar Henningsson i Sydkrafts styrelse.170 Alltså innehade 

Skarstedt flera roller i sammanhanget. Låt oss se närmare på fakta i utvecklingen, där 

Helsingborgs Kraftvärmeverk AB:s ekonomi ständigt återkom på stadens dagordning.  

Situationen komplicerades ytterligare av att kommunsammanslagningar vid tidpunkten 

också skulle genomföras. Gamla Helsingborgs Stadsfullmäktige sammanträdde sista gången 

den 22 december 1970. 1971 lades Helsingborgs stad samman med kringliggande 

dessförinnan upplösta landskommuner – Ödåkra, Mörarp, Vallåkra och Kattarp – till en helt 

ny kommun, den nya Helsingborgs kommun.171 Delar av den nya kommunala förvaltningen 

var också förespråkare för en ny lösning för Helsingborgs Kraftvärmeverk AB:s juridiska 

status inom Affärsverken. Bertil Lannefors och Einar Henningsson med flera var 1970, som 

representanter för Affärsverksstyrelsen, av skiljaktig uppfattning vad gällde planerna på att 

föra in det privata bolaget i det kommunala verket. Frågan om lämplig tidpunkt behandlades i 

Affärsverksstyrelsen vid ett flertal tillfällen.  

Affärsverksstyrelsen sade sig 1970 ha varit enig om att bolagsformen var fortsatt 

fördelaktig, bl. a. vad gällde att driva det framtida kraftvärmeverket. Affärsverksstyrelsen 

ansåg vidare, om bolaget, att ärenden om inköp och försäljning av kraft, olja och dylikt 

fordrade snabba beslut, vilket ansågs passa mindre bra i det vanliga mönstret för kommunala 

ärenden. Affärsverksstyrelsen hade därför ansett att en omorganisation borde uppskjutas till 

dess slutlig ställning tagits till frågan om byggande av kraftvärmeverk. Bolagets personal hade 

informerats om Stadsfullmäktiges beslut om att införa AB Helsingborgs kraftvärmeverk i den 

kommunala förvaltningen (Affärsverksstyrelsen), men det visade sig att personalen var 

negativt inställd till ett införande. Personalen ansåg att den arbetade lätt och effektivt och att 

en ändrad organisationsform enbart skulle medföra nackdelar. Styrelsen för Affärsverken 

påpekade att arbetsbelastningen vid tillfället, med hänsyn till de stora utredningar om 

värmeplan och energileveranser som pågick vid 1970-talets början, var stor. Ett fullt 

inlemmande i den kommunala organisationen skulle således enligt Affärsverksstyrelsen 

medföra administrativt merarbete. Ett betydande merarbete skulle också kunna uppstå vid 

övergången genom att leveranskontrakt, servitutavtal och liknande måste ändras. Något akut 

                                                 
169 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
170 Bjurling (1982), sid. 152-161. 
171 Lövgren (1992), sid. 290. 
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behov att ändra bolagsbildningen ansågs därför inte finnas enligt Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB:s mening.172  

Därvid borde, hävdade styrelsen för Affärsverken, bl. a. personalens synpunkter beaktas 

samt frågan om en eventuell framtida energiproduktion. Affärsverksstyrelsen menade att 

införande i den kommunala organisationen i verksform (specifikt inom Affärsverksstyrelsen) 

borde genomföras tidigast den 1 januari 1976. Affärsverksstyrelsen påpekade slutligen den 16 

december 1974 att verksamheten i Helsingborgs Kraftvärmeverk AB under bolagstiden 

organiserats och utvecklats till en ekonomisk enhet med betydande resurser och stor 

självfinansieringsförmåga. Affärsverksstyrelsen påpekade också, kanske något ironiskt i 

sammanhanget, att kommunen för ändamålet hade ställt borgen, lån och kreditiv till 

förfogande.173 En del i spelet var enligt Polvall att stadens "starke man" Skarstedt (bl. a. 

styrelseordförande i Helsingborgshem) anklagade Affärsverksstyrelsens ordförande 

Henningsson för att "dumpa" priserna på fjärrvärme för att få Helsingborgshem som kund och 

Skarstedt vägrade förhandla med dem som  använde sådana metoder. Till slut blev det 

förhandling. De båda parterna kom överens om att Helsingborgshem skulle ha fjärrvärme från 

Affärsverken.174 Konflikten bör dock inte ses som en enskild händelse utan som en del i ett 

större skeende.175 Konflikten kring huvudmannaskap för och organisation av Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB:s verksamhet är intressant, eftersom konflikten illustrerar svårigheterna 

att hantera värme- och elkraftfrågor inom ramen för ett traditionellt kommunaldemokratiskt 

beslutsfattande. Hanteringen försvårades och komplicerades ytterligare av att Börje Skarstedt 

hade ett flertal olika funktioner och förtroendeuppdrag i Helsingborg vid 1960-talets slut. 

 

5. 3   Fjärrvärmesystemets utseende vid 1970-talets mitt 
 

De redovisade frågeställningarna har än så länge huvudsakligen berört ekonomi, organisation 

och politik. Fjärrvärmesystemet hade från 1964 och 10 år framåt expanderat i Helsingborg. I 

kommunens första energiplan, daterad den 20 maj 1974, uppgavs att följande 

uppvärmningsformer förekom: oljeeldning, (enskild eller i blockcentraler), fjärrvärme, 

                                                 
172 1970: §210, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
173 1974: § 248, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
174 Polvall (1991), sid. 147f. När exakt överföringen skedde – och hur många av Helsingborgshems fastigheter den berörde 
(utöver fastigheterna i Fredriksdal) – har varit svårt att belägga. 
175 Helsingborgshem har ingen arkivbildning, vilket får en konkret betydelse för värderingen av de uppgifter som 
framkommit under utförda intervjuer med bl. a. Bertil Lannefors. Uppgift har under forskningsprocessen t. ex. framkommit 
om att billiga oljeleveranser från ett stort internationellt oljebolag var aktuella under 1960-talets mitt, något som Einar 
Henningsson sägs ha velat hemlighålla för Börje Skarstedt, som även var VD och senare styrelseordförande för 
Helsingborgshem. Bostadsbolaget använde oljeeldning för uppvärmning, vilket gjorde att Helsingborgshem var konkurrent 
om oljeleveranser med Helsingborgs Kraftvärmeverk. Uppgiften är intressant, men ingen informant har kunnat bekräfta om 
den är riktig, varför den utmönstrats ur empirin. 
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elvärme samt gasvärme.176 Kommunen var engagerad i de tre sistnämnda formerna. Sålunda 

förekom i Helsingborg 1974 blockcentraler till vilka normalt ett flertal fastigheter var 

anslutna, fastighetscentraler (normalt försörjande enstaka fastigheter) samt villacentraler 

dimensionerade för den aktuella villans behov. En satsning på fjärrvärmen innebar en 

omläggning och hopkoppling av ett stort antal anläggningar till gemensam uppvärmning. Det 

framgår att cirka 11.000 lägenheter av totalt cirka 40.600 uppvärmdes via kommunens 

distributionsnät för fjärrvärme 1974. Återstoden uppvärmdes till huvudsakliga delen genom 

lokal oljeeldning. Effektökningen hade under åren före 1974 legat mellan 23-35 MW värme 

per år. Systemet var, enligt energiplanens författare Billy Diné, i stark expansion. 

Helsingborgs fjärrvärmenät bestod av panncentraler och distributionsnät. Den största 

hetvattencentralen i systemet, benämnd FC-Israel var (och är fortfarande) belägen vid 

Bredgatan i kvarteret Israel, som ligger i centrala Helsingborg. År 1974 var centralen tills 

vidare försedd med två oljepannor om vardera cirka 80 MW. Panncentralen Israel var tänkt att 

senare komplettera det planerade kraftvärmeverket, som var tänkt att ligga cirka 400 meter 

väster om FC-Israel. En annan central var FC-Fredriksdal, som övertagit Helsingborgshems 

abonnenter när de anslutits till kommunens stora nät. FC-Fredriksdal beräknades efter 

idriftttagande av det planerade kraftvärmeverket utnyttjas som toppcentral i systemet. Totalt 

idriftvarande panneffekt, inklusive mobila enheter, uppgick vid årsskiftet 1973–74 till 251 

MW. Härtill kom 46 MW i centralen vid Bergaliden (i anslutning till lasarettet) som stod som 

reserv för FC-Israel. De större centralerna eldades med eldningsolja (se figur 2).  

Efterfrågan beträffande anslutning till fjärrvärmenät var 1974 god. Möjligheterna att 

tillgodose framtida önskemål begränsades bl. a. av tillgången till kapital, men även av det 

förhållandet att den geografiska spridningen många gånger inte ansågs medge en ekonomisk 

utbyggnad. Affärsverken menade den 20 maj 1974 genom sin styrelse att det därför, inför ett 

beslut om att ta fram kommunens värmeplan, borde vara av stort värde att klarlägga omfånget 

av de kostnader som kunde förväntas uppstå i samband med genomförandet av planen.177  

För att kartlägga kommunens potential för fjärrvärme författades 1975 (året efter 

energiplanen) en värmeplan. I värmeplanen gjordes åtskillnad mellan fyra olika typer av 

områden (med olika  kulvertanläggningar) vad gällde den framtida etableringssituationen i 

Helsingborg. Den första typen var "Nybyggnadsområden" där kulvertnätet avsågs byggas ut i 

anslutning till och i takt med ny bostadsproduktion (och industrietablering). Den andra 

                                                 
176 Energiplanen är i den kommunala verksamheten en plan för tillförsel, distribution och användning av aktuella 
energiråvaror och energidistributionsformer, exempelvis naturgas, biobränslen, fjärrvärme och el. Först 1977 blev 
energiplanen obligatorisk för Sveriges kommuner genom införandet av lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439). 
177 1974: §126, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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kategorin var "Fjärrvärmeetablerade områden" där det fanns kulvertnät utbyggt i relativt hög 

omfattning till framför allt flerbostadshus och industrier. Anslutningsgraden varierade, men 

översteg mestadels 50 %. Den tredje och fjärde typen var "Områden utan fjärrvärme", där det 

behövdes nyetablering av fjärrvärmenät. Anslutning till fjärrvärme kunde i enstaka fall ha 

förberetts genom en provisorisk mindre panncentral. Till största delen bestod områdena av 

villabebyggelse.  

En viktig fråga att ta ställning till var huvudkulvertsystemets utbyggnad. 

Huvudkulvertar byggdes normalt när produktionstekniska skäl motiverade att större 

distributionsområden knöts till de större panncentralerna. Det bedömdes i värmeplanen 1975 

att kostnaderna för nyetableringen vad gällde bostads- och industriområden var överblickbara 

i anslutning till bostadsbyggnadsprogram med mera. I samband med beredning av 

Affärsverksstyrelsens budget kunde ställning tas till nästkommande års nyanläggningar. 

Införandet och fastställandet av värmeplanen i Helsingborg bedömdes emellertid inte påverka 

kostnadsbilden vad gällde fjärrvärmens introduktion i nybyggnadsområdena. För 

fjärrvärmeetablerade områden, som framräknats från en kartinventering, avsågs en i stort sett 

hundraprocentig anslutning till fjärrvärmenätet. Utsikterna för fortsatt expansion av 

fjärrvärme var alltså goda.178 

Behovet av ökad anslutning i områden som ännu var utan fjärrvärme kunde även väntas 

uppstå i takt med att gamla pannanläggningar i många fastigheter föråldrades och togs ur drift. 

Billy Diné ansåg det emellertid inte som realistiskt att räkna med att mer än en viss del 

kommande abonnenter skulle kunna anslutas via provisorier eller beredas hjälp på annat sätt. 

Affärsverken menade (genom Diné) att vissa abonnenter i områden där värme skulle dras 

fram först om ett antal år antagligen fick bereda sig på att förnya sina pannanläggningar 

själva. Beroende på i vilken omfattning medel kunde tillhandahållas skulle utbyggnaden av 

kulvertnätet kunna planeras.179 

                                                 
178 1975: §116 bilaga N (Värmeförsörjning enligt värmeplan. Delrapport 9 juni 1975), Affärsverksstyrelsens protokoll.  
179 Ibid.  
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Figur 2. Fjärrvärmeområden i Helsingborg 1973. 

 
Det ursprungliga fjärrvärmeområdet i Helsingborg (begränsat av Sandgatan i 
söder, Stadsparken i norr och Sjöcronaplatsen, Fältarpsvägen och Södra 
Stenbocksgatan i öster) motsvaras av siffran 41 i mitten av kartan. Strax väster 
om område 41 ligger FC-Israel, strax öster om siffran 03 ligger FC-Fredriksdal 
och FC-Bergaliden ligger strax söder om område 31 på kartan. 

 

FC-Fredriksdal (03) 

FC-Bergaliden (31) 

Ursprungligt fjärr-
värmeområde (41) 
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En omfattande expansion av fjärrvärmesystemet ägde rum i Helsingborg under 1970-talets 

början. Värmeverkschefen Bengtsson försökte tillämpa den metod han lärt i Västerås: att 

också ansluta alla villaområden. Precis som i Västerås ligger villor och flerbostadshus 

blandade i Helsingborg, påpekade Bengtsson och argumenterade för att ledningsdragningarna 

blir dyrare om villorna "hoppas över". Bengtssons bedömning var att om Helsingborg tidigt 

skulle få ekonomisk täckning för sina satsningar, borde lärdomarna från Västerås användas.180 

"Västeråsmetoden" började tillämpas, vilket innebar att fastigheter i olika stadsdelar som inte 

låg intill huvudnäten till en början erhöll värme från provisoriska panncentraler. Dessa 

panncentraler skulle successivt ersättas i takt med fjärrvärmenätets utbyggnad. En ökad 

värmeanslutning bedömdes som avgörande för att planerna på ett kraftvärmeverk skulle 

kunna realiseras, uppger Bertil Lannefors.181 

Varför blev det som det blev med systemets expansion – i relation till de motsättningar 

som uppstod kring de finansiella och organisatoriska lösningarna av fjärrvärmeverksamheten i 

ett kommunalt bolag? Några av de senare inblandade aktörerna ger kompletterande uppgifter 

till vad som orsakade – eller bidrog till – vissa  meningsskiljaktigheter mellan 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, Affärsverksstyrelsen och Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB i berednings- och beslutsprocessen mellan 1970–76. I kommunen fanns 

olika åsiktsinriktningar företrädda, inte bara mellan politiker, utan också mellan olika 

tjänstemannagrupper. Ordföranden i kommunstyrelsen och Affärsverkens (senare 

Energiverkens) styrelse under 1970- och 1980-talen, Björn O. Anderberg, anser följande om 

AB Helsingborgs Kraftvärmeverks införande i verksformen inom den kommunala 

organisationen 1976 och orsakerna till förändringen: 

 

Enligt min mening orsakades den egentligen av en personlig tvist mellan Einar 
Henningsson och kommunstyrelsens dåvarande ordförande Börje Skarstedt. 
Henningsson blev interpellerad i fullmäktige, som han inte tillhörde, men vilket man har 
rätt att göra till styrelseledamöter i affärsverk tillhörande Helsingborgs stad. Det stod i 
reglementet för Affärsverksstyrelsens ordförande att han måste svara på interpellationer 
i fullmäktige. Men vad där inte stod var att ordföranden i Helsingborgs Kraftvärmeverk 
AB inte behövde svara. I det läget meddelade Einar Henningsson fullmäktige att han 
inte tänkte besvara interpellationen, eftersom kraftvärmebolaget inte tillhörde den krets i 
den kommunala organisationen där det var nödvändigt. Han kunde svara i egenskap av 
Affärsverksstyrelsens ordförande, för där fanns en personunion. Hela styrelsen hade inte 
personunion, men han var ordförande i bägge. På grund av förfarandet blev 
kommunfullmäktige så irriterad på honom och det är klart att det är möjligt att 
kommunstyrelsens ordförande Börje Skarstedt underblåste missnöjet. Inom kommunen 

                                                 
180 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
181 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
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menades att vi inte skall ha något bolag när dess ordförande uppträder på det viset, 
vilket skall ha motiverat ett införande i den kommunala organisationen under 
Affärsverksstyrelsen.182  

 

Kommunstyrelsens ordförande under 1980-talet, Björn O. Anderberg, anser således att det 

hela var en fråga om politikernas insyn i beslutsprocessen kring kraftvärmeverket – som inte 

enbart var motiverad på kamerala grunder. Att Helsingborgs Kraftvärmeverk AB skulle 

inrättats som ett kommunägt bolag för att det skulle få en avsevärt försvårad lånesituation ter 

sig i sammanhanget som en, om inte fullständigt orimlig, ändå mindre rimlig förklaring till 

händelseförloppet. Fjärrvärmedistributionen hade 1978 vuxit med dryga 50% till en 

anslutningseffekt av cirka 385 MW, vilket motsvarade ungefär 51.000 normallägenheter. 

Tillväxten beräknades fortsätta ytterligare inom den därefter följande 10-årsperioden (det vill 

säga till 1988).183 Värmeunderlaget förbättrades avsevärt vid 1970-talets mitt vilket också 

påverkade möjligheterna att genomföra värmeplanen från 1975. Detta förbättrade i sin tur 

aktivt möjligheterna att uppföra ett nytt kraftvärmeverk. De entusiastiska tjänstemännens 

möjligheter att kontrollera och utnyttja resurser hade förbättrats avsevärt under 1970-talet. De 

hade mötts av betydande problem i den kommunala organisationen. En besvärlig 

finansieringssituation och en komplicerad relation till kommunstyrelsen var de första hindren 

som måste övervinnas på vägen till ett eget kraftvärmeverk. 1976 inkorporerades 

Helsingborgs Kraftvärmeverk AB i kommunala Affärsverken och ingick som en parallell till 

elverket och gasverket i Helsingborgs kommunala Affärsverk, under Affärsverksstyrelsen.184 

 

5. 4   Relationen till Sydkraft och kampen om elförsörjningen 
 

I detta avsnitt skall jag belysa relationen mellan Helsingborgs kommun och det kraftbolag, 

Sydkraft, där kommunen var en av delägarna. Vad frågorna också gällde under åren 1970–

1976 (förutom fjärrvärmeutbyggnad) var huruvida kommunen skulle delta i byggandet av ett 

kraftvärmeverk i samarbete med Sydkraft (som var elleverantör) – eller bygga verket i egen 

regi. Målsättningen att nå självständigt ägande var inte okomplicerad. Motståndet mot ett 

kraftvärmeverk (ägt av Helsingborgs kommun) fanns, enligt Polvall, i Malmö. Det var 

Affärsverkschefen Lannefors gamla arbetskamrater på Sydkraft som inte tyckte att det var 

                                                 
182 Intervju Björn O. Anderberg 2002-01-29. Att det förhåller sig så som Anderberg säger har jag haft svårt att styrka men jag 
har inga skäl att bedöma uppgiften som otillförlitlig. 
183 1979: §13 bilaga K PM beträffande mottryckskraftverksfrågans läge vid årsskiftet 1978/79, Affärsverksstyrelsens 
protokoll. 
184 1976:§ 111 bilaga N, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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någon bra idé med ett kraftvärmeverk i Helsingborg.185 Redan 1972 blev ändå ett första beslut 

om byggande av kraftvärmeverk fattat. Helsingborgs Kraftvärmeverk AB hade 1970 

överlämnat förslag till de förtroendevalda. Kommunen hade tillsammans med Sydkraft, 

Malmö och Lund deltagit i utredningsarbetet om det så kallade Sydsvenska 

Kraftvärmeverkspaketet. "Paketet" avsåg uppförande av ett kraftvärmeverk på 240 MW i 

Malmö och Helsingborg och ett 100 MW kraftvärmeverk i Lund. Affärsverksstyrelsen och 

styrelsen för AB Helsingborgs Kraftvärmeverk hade 1971 lämnat ett förslag om principbeslut 

beträffande uppförande av ett kraftvärmeverk i Helsingborg i samarbete mellan Sydkraft och 

kommunen.186 Ett möte hölls mellan kommunen och Sydkraft i frågan mars 1971. Under 

mötet ansåg Sydkrafts VD Göran Ekberg att om alla Sveriges kommuner skulle göra som 

Lannefors ville, skulle Sydkraft så småningom få svårigheter att klara elförsörjningen utan 

högre taxor i övriga kommuner. Ekberg ansåg att Sydkraft skulle svara för kraftproduktionen 

och att Helsingborg skulle nöja sig med sitt aktieägande i Sydkraft. Henningsson gav som 

svar att Helsingborg på grund av aktieinnehav i Sydkraft inte borde ha sämre 

förhandlingsmöjligheter med sin kraftleverantör än Uppsala och Norrköping hade med sin 

(Vattenfall). Det hetsiga mötet avslutades med en överenskommelse om att tillsätta en 

gemensam kommitté för fortsatt samarbete.187  

I april 1971 framkom att byggandet av det planerade 108 MW aggregatet var tydligt 

villkorat: eventuellt kunde Sydkraft tänka sig lönsamhet om anläggningskostnaden delades på 

det sättet att kommunen finansierade en del motsvarande aggregatet och Sydkraft endast 

resten, det vill säga fortsättningskostnaden. Från Helsingborg meddelades att det var otänkbart 

att försvara en delning av kostnaden som innebar att kommunen avstod från en del för att göra 

Sydkrafts del lönsam. Från Helsingborg meddelades att kommunens Affärsverk inte kunde 

tänka sig att godta någon annan förskjutning av åtagandena än den som motsvarade 

merkostnaderna på grund av kraftvärmen och utleveransen av fjärrvärme. Sydkraft meddelade 

att även om Helsingborg tog på sig merkostnader, var det inte tillräckligt för att Sydkrafts del 

skulle bli lönsam.188 Förhandlingsläget mellan parterna tycktes låst. Några månader gick. Nytt 

                                                 
185 Polvall (1991), sid. 146. 
186 1971: §59, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
187 Minnesanteckningar från överläggning med representanter från Sydkraft i Helsingborg den 12/3 1971. Anmärkningsvärt 
är att dokumentet låg i ett slutet kuvert med texten "konfidentiellt" skrivet på framsidan. I vissa magiska och sällsynta 
ögonblick kan en historiker känna sig som en egyptolog som bryter sigillet till en gravkammare fylld av skatter. Jag öppnade 
försiktigt det förslutna kuvertet och fann ett dokument med texten "konfidentiellt", följt av värmeverkschefen Olle 
Bengtssons signatur. Dokumentet har inte varit avsett för en bredare läsekrets, på grund av ett känsligt innehåll – det är min 
tolkning. Affärsverksstyrelsens protokoll.  
188 Minnesanteckningar från överläggningar med representanter för Sydkraft beträffande planerat mottryckskraftverk i 
Helsingborg den 20/4 1971, Affärsverksstyrelsens protokoll. Trots att källmaterialet i föregående not och denna not berör 
liknande frågeställningar och är skapat endast en månad senare var minnesanteckningen från mötet i april lätt tillgänglig.  
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möte och nya förhandlingar hölls mellan representanter för Sydkraft och Helsingborg. 

Beträffande samarbetsmodell Helsingborg/Sydkraft, hade Sydkraft tidigare skickat ett anbud 

på värmeleveranserna från kraftvärmeverket i det fall Sydkraft skulle stå som ensam ägare. 

Bertil Lannefors meddelade att anbudet preliminärt granskats av Billy Diné och Affärsverkens 

utredningsavdelning. Det framgick att anbudet var baserat på att Helsingborg skulle behålla 

vinsten av halva värmefallet och att anbudet skulle ge Helsingborg en vinst av ca en miljon 

kronor per år.189 

Bertil Lannefors ansåg emellertid att en miljon kronor per år var en alldeles för liten 

ersättning. Han framförde att det torde vara omöjligt att få en gemensam syn på 

vinstproblemet, eftersom Helsingborg och Sydkraft hade – och måste ha – olika värderingar 

av kraften. Helsingborg hade, som framgått tidigare, som alternativ att köpa kraften från 

Sydkraft och måste därför prissätta den efter vad kommunens abonnenter betalade genom 

råkrafttaxan. Sydkraft producerade själv kraft och måste därför prissätta kraftproduktionen i 

förhållande till produktionskostnaden för det billigaste konkurrerande alternativet. Sydkraft 

hade tidigare framfört åsikten att företaget måste fordra lika god avkastning på insatt kapital i 

ett kraftvärmeverk i Helsingborg, som på insatt kapital i andra av företaget uppförda 

anläggningar. Bertil Lannefors ansåg att utgångsförhållandena gjorde att det torde vara 

omöjligt att finna en lösning som gav Helsingborg fulla värdet av värmefallet i det fall 

Sydkraft stod som ägare.190  

Sydkrafts representant, Anders Björgerd, ansåg att om Helsingborg hade sådana 

fordringar, fanns inget annat val än att Helsingborg byggde och finansierade kraftvärmeverket 

själv. Lannefors medgav att det nog var enda alternativet, om inte Helsingborg skulle avstå 

från den vinst på kraftproduktionen företrädarna från Affärsverken hade räknat med och som 

enligt honom var enda "gångbara skälet" för upptagande av fjärrvärme på det kommunala 

programmet, när beslutet fattades 1963.191 Anders Björgerd menade att oljekraftepoken, 

genom stigande oljepriser kunde bli kort, varför byggandet av ett oljeeldat kraftvärmeverk var 

ett risktagande. Lannefors framförde att risktagandet i så fall var mycket större för Sydkraft, 

eftersom värdet av produktionen för Sydkraft var påtagligt mindre än värdet för Helsingborg. 

                                                 
189 "Värmefall" kan beskrivas som en temperaturförlust. Ur industrins perspektiv är värmefallet en möjlighet till större 
elproduktion i kondensturbinen. Ur kommunens perspektiv innebär värmefallet en tillgång, eftersom samtidig elproduktion 
kan ersätta stora inledande investeringar i fjärrvärmenätet.  
190 Minnesanteckning från överläggning med kraftverkskommitten den 6/9 1971, Affärsverksstyrelsens protokoll.  
191 Uttalandet av Lannefors får anses vara lika avslöjande som anmärkningsvärt. Eventuella "vinster” på kraftproduktionen 
var aldrig något officiellt motiv för starten av fjärrvärme i Helsingborg 1963 genom ett kommunalt bolag. Det officiella 
motivet för bolagsbildningen var att satsningen inte skulle belasta den övriga kommunala ekonomin. Att nå vinster på 
kraftproduktionen var Lannefors, Henningssons och andras inofficiella motiv. När satsningen de facto belastade den 
kommunala ekonomin (i strid med överenskommelsen från 1963) var fjärrvärmen endast ett medel för att nå målet 
kraftvärme och vinster på kraftproduktionen. 
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Beträffande finansfrågan borde det inte vara någon skillnad. Lannefors menade också att 

Helsingborg fått uppfattningen att Sydkraft önskade samarbeta med Helsingborg med 

alternativen ordnade i följande turordning: 

 

• Inget kraftvärmeverk alls: Sydkraft skulle få behålla vinsten på kraftförsäljningen till 
Helsingborg ograverad. 

• Ett kraftvärmeverk byggs med Sydkraft som ägare: härigenom räddades vad som 
räddas kunde åt Sydkraft.  

• Ett kraftvärmeverk byggs med Helsingborg som ägare: detta framstod som det sämsta 
alternativet för Sydkraft.192 

 

Bertil Lannefors påpekar i en senare intervju: 

 

Att bygga ut fjärrvärmenätet var oerhört kapitalkrävande och om man skulle dra nytta 
av det för kraftproduktion måste det vara så att kommunen får behålla det kommunen 
lagt ut för fjärrvärmenätet.193  

 

Sydkraft ville, enligt Lannefors, hellre producera kraft och sälja till Helsingborg efter 

råkrafttaxa. Råkrafttaxans konstruktion var ju sådan att där fanns en mycket hög 

självfinansiering med i taxans fasta avgifter. För att rädda vad som räddas kunde, försökte 

Sydkraft föreslå att ett annat alternativ skulle väljas. Sydkraft fick behålla vinsten om 

företaget inte byggde något alls, det var enligt Lannefors "självklart." Om Sydkraft sedan 

byggde i Helsingborg och gjorde det på det sättet att de levererade kraften till normaltaxa – 

eller en del av kraften till normaltaxa – och resten på Helsingborgs del skulle det resultera i 

mittenalternativet. Men att Helsingborg byggde helt själv var det sämsta alternativet för 

Sydkraft, påstår Lannefors: varje år kunde annars Sydkraft inkassera en vinst på råkrafttaxan, 

vilket innebar hjälp att bygga upp företagets totala kraftproduktionssystem.194 

Vem som skulle äga det eventuella kraftvärmeverket var alltså en öppen fråga. Frågan 

om ägarskapet ställdes också i dagspressen. Det var meningen att Sydkraft skulle förskottera 

förprojekteringskostnaderna, varför det inte behövdes några anslag i 1972 års budget för 

ändamålet. Det brådskade emellertid med förprojekteringsarbetet, ansåg Affärsverksstyrelsen. 

Tidsplanen innebar bl. a. att kraftvärmeverket skulle vara driftfärdigt 1976. Därför ansågs det 

att förprojekteringsarbetet måste bedrivas med "största intensitet" (redan 1971) och att avtalet 

följaktligen måste undertecknas "omedelbart", utan att avvakta överenskommelsen om 

                                                 
192 Minnesanteckning från överläggning med kraftverkskommittén den 6/9 1971, Affärsverksstyrelsens protokoll.  
193 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
194 Ibid. 
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ägandeförhållandena.195 Överenskommelse om ägandet skulle i varje fall vara träffad senast 

hösten 1972, när projekteringskostnaden skulle belasta projektet. Affärsverksstyrelsen hade i 

sin skrivelse emellertid en del invändningar mot att låta Sydkraft utföra förprojekteringen. 

Eftersom Sydkraft uppträdde som konkurrent och som motpart, när det gällde att bygga och 

äga kraftvärmeverket, menade Affärsverksstyrelsen att "lämpligheten kunde diskuteras" i att 

låta Sydkraft utföra förprojekteringen och att även i avtalet binda Helsingborgs kommun för 

att låta Sydkraft utföra arbetet.196 Affärsverksstyrelsen ansåg det tänkbart att 

projekteringsarbetet skulle kunna göras förmånligare genom privatkonsult, t. ex. vid ett 

anbudsförfarande. Kommunstyrelsen menade å sin sida att starka skäl skulle till för att avböja 

Sydkrafts erbjudande gällande förprojekteringen, eftersom Sydkraft hade en, som det 

uttrycktes, "erkänt välmeriterad teknikerstab" och dessutom hade visat stor skicklighet när det 

gällt att driftsäkra kraftverksanläggningar. Helsingborg var dessutom delägare i Sydkraft. 

Projekteringsarbetet förutsattes styras av en förprojekteringskommitté med deltagare från 

såväl Helsingborg och Sydkraft.197 Helsingborgs önskan om självständighet gentemot 

Sydkraft är rätt anmärkningsvärd, både med tanke på Helsingborgs ägarandel i företaget, men 

också med hänsyn till de allmänna energiförhållanden som rådde vid 1970-talets början, när 

Sydkraft diskuterade planeringen för Barsebäcksverket.198 

Efter en remiss år 1972, hade kommunstyrelsen avgivit ett yttrande över Sydkrafts 

förslag om ett kraftvärmeverk.199 I efterföljande överläggning den 23 maj 1972 yrkade 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle besluta om att bifalla dess förslag. 

Kommunfullmäktige beslöt att medge att ett kraftvärmeverk med aggregatseffekten 108 MW 

uppfördes i kommunens regi. Det beslöts vidare att uppdra åt Affärsverksstyrelsen att i 

samråd med kommunstyrelsen, och efter ytterligare förhandlingar med Sydkraft, inkomma 

med ett slutligt förslag till samarbetsmodell och avtalsvillkor för kraftvärmeverkets byggande 

och drift. Dessutom fick Drätselnämnden i uppdrag att presentera en finansieringsplan för 

projektet, och då förutsattes att någon förskottering av kommunala medel inte skulle ske och 

att låneutrymmet för kommunen inte belastades.200 Åter utfäste Helsingborgs politiker att 

investeringsverksamheten för kraftvärme och fjärrvärme inte skulle tynga kommunens 

ekonomi. Förslaget ledde till att kommunfullmäktige, förutom att fatta ett principbeslut om 

byggande av kraftvärmeverk i kommunal regi, anvisade anslag för projekteringsarbete och 

                                                 
195 Arbetet 1971-10-09. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
198 Det första blocket (Barsebäck 1) togs i kommersiell drift 1975 och det andra (Barsebäck 2) 1977. 
199 1972 §20, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
200 1972: §115 bilaga D samt § 143, Affärsverksstyrelsens protokoll. 

85



   

  

godkände plats för verket. Den beräknade kostnaden för projektet var 111 miljoner kronor. 

Därefter diskuterades ärendet i olika kommittéer, en tillsammans med Sydkraft och en med 

representanter för kommunstyrelsen. Vid Affärsverksstyrelsens möte den 18 september 

redogjorde ordförande Henningsson och Bertil Lannefors för pågående förhandlingar med 

Sydkraft.201  

Framgångarna för kommunens systembyggande tjänstemän visade sig dock snart vara 

illusoriska. Ingen av kraftverkskommittéerna avslutade sitt arbete, vilket officiellt sades 

sammanhänga med de stora omkastningar i bedömningarna som energikrisen 1973–74 med 

höga oljepriser kom att medföra. Förutsättningarna för principbeslutet om byggande av 

kraftvärmeverk i Helsingborg ändrades därigenom, menade Helsingborgs kommunstyrelse 

den 3 februari 1975. De ändrade förutsättningarna på oljemarknaden sades vidare medföra att 

det skulle dröja ytterligare något år innan frågan om det planerade kraftvärmeverket kunde få 

en slutlig lösning.202 En utveckling hade inletts, där ett kraftvärmeverk under många år 

diskuterades, men där litet hände som förde planerna framåt. Idéerna om hur värmetillförseln 

skulle lösas i kommunen var, som framgått, också flera. En rad olika handlingsalternativ hade 

presenterats.203  

Konflikterna om finansieringssituation och rättslig form för Helsingborgs 

Kraftvärmeverk AB samt förhållandet mellan politiker-tjänstemän, mellan Sydkraft och 

Helsingborg och mellan Affärsverksstyrelsen och Helsingborgshem påvisar emellertid en 

oenighet rörande försörjningsalternativens förverkligande. De introducerade 

frågeställningarna går givetvis inte helt att skilja från varandra, men illustrerar ändå olika 

aspekter av det komplicerade förhållande som hade uppstått i kommunens planer på att bygga 

både kraftvärmeverk och fjärrvärmesystem. Utvecklingen syntes gå en annan väg än vad som 

önskades av Affärsverksstyrelsens representanter. 

1974 framförde Affärsverksstyrelsen idén att Helsingborg skulle delta i det så kallade 

Sydvärmeprojektet.204 Projektets syfte var att utnyttja värme från kärnkraftverket i Barsebäck 

för fjärrvärmedistribution i såväl Malmö, Lund, Landskrona som Helsingborg. 

Affärsverksstyrelsen presenterade projektet för kommunstyrelsens ledningsgrupp i september 

1974.205 Idén utvecklades vidare. Projektet fördes fram till en första slutrapport daterad den 15 

                                                 
201 1972: §186, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
202 1975: §56, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
203 För närmare presentation av aktuella försörjningsalternativ, se AB Helsingborgs mottryckskraftverk 1963 – 1973. Några 
data från utvecklingen under de 10 åren. Med anledning av 10-årsjubileet. Daterad 1973-05-28, Affärsverksstyrelsens 
protokoll.  
204 1974: §185, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
205 1974: §256, Affärsverksstyrelsens protokoll. 

86



   

  

april 1975, som tillställdes de representanter för kommunen som följt utredningsarbetet. 

Frågan behandlades dock inte i kommunens ledningsgrupp förrän den 10 oktober 1975. 

Gruppen beslöt uttala att Helsingborg med vissa förbehåll borde delta i det preliminära 

utredningsarbetet.206 I Helsingborgs kommun fanns dock politisk oenighet om hur dess 

representanter borde ställa sig till de förslag som Sydvärmegruppen fört fram. En av dem som 

önskade att Helsingborg skulle stå självständigt var, enligt Polvall, Affärsverksstyrelsens 

ordförande Einar Henningsson, som inte ville lyssna till signalerna från Sydkraft eller andra 

regionala/nationella aktörer. Henningsson ansåg, i enlighet med sin chefskollega Bertil 

Lannefors, att de förslag som Sydkraft och Sydsvenska Värmeaktiebolaget presenterat var att 

betrakta som "avledningsmanövrar" för att hindra utvecklingen mot ett eget kraftvärmeverk i 

Helsingborg. Henningsson med flera ansåg att Barsebäcksplanerna främst var ett taktiskt spel 

i väntan på beslut om eventuell utbyggnad av fjärrvärmeledningar från kärnkraftverket.207 

Bertil Lannefors uppger: 

 

Sydkrafts roll när det gällde överföring från Barsebäck var nog inte att de verkligen 
trodde på projektet. Troligen hade Sydkraft pratat om det i sin styrelse och fått stöd av 
ledamöterna från Malmö, Lund och Helsingborg. De hade säkert klart för sig att de 
tjänade pengar på råkraftleveranserna för varje år som eventuella kraftvärmeverk blev 
försenade och att det dessutom kunde utvecklas så att de fick ta över eller vara med och 
dela dem. Sydkrafts chefer var mycket skickliga. Jag skulle tänkt likadant som de, om 
jag varit i Sydkrafts kläder. Men nu var jag i Helsingborgs.208  

 

Det fanns vid tillfället emellertid politiker i Helsingborg som lyssnade på Sydkraft, framför 

allt Börje Skarstedt. Företaget lyckades också inledningsvis i sina (påstådda) 

"förhalningsförsök". Kommunstyrelsen, med Börje Skarstedt i spetsen, menade att en fortsatt 

utredning beträffande värmeleveranser till Helsingborg från Barsebäcksverket var nödvändig 

för ett slutligt ställningstagande till ordnandet av energiförsörjningen i kommunen.209 En 

organisationsplan för Sydvärmeprojektet upprättades.210 Redan 1976 var det emellertid klart 

att överföring av värme från Barsebäck inte kunde bli ett ekonomiskt alternativ för 

Helsingborg. Sydkraft och Helsingborg var till slut överens.211  

                                                 
206 1975: §56, Protokollutdrag från stadskollegiet 1975-02-03 om inkomna yttranden beträffande Sydvärmegruppens 
preliminära förslag till fjärrvärmeöverföring från Barsebäcksverket. Affärsverksstyrelsens protokoll. 
207 Polvall (1991), sid. 158. 
208 E-post Bertil Lannefors 2002-04-18. 
209 1975: § 137, Protokollutdrag från kommunstyrelsen, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
210 1975: § 151 bilagor T,U och V (Protokollutdrag från kommunstyrelsen), Affärsverksstyrelsens protokoll. 
211 1977: § 77G, Årsberättelse för Affärsverken i Helsingborgs kommun 1977, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Ett projekteringssammanträde ägde trots det rum hos Sydkraft i Malmö den 24 november 

1976.212 Det väntade negativa resultatet av Sydvärmeutredningen gjorde att 

kraftvärmeverksfrågan åter kunde behandlas på ett, som Affärsverkens representanter 

uppfattade det, "meningsfullt" sätt. Kontakter hade under hand utvecklats mellan Sydkraft och 

Helsingborg och överenskommelse hade träffats om uppdatering av det gamla 

utredningsmaterialet så att det anpassades till ett högre kostnadsläge, större värmeanslutning 

och nya prognoser för el och värmeleveranser i Helsingborg. Med utgångspunkt i att 

Helsingborg hade landets största färdiga, men outnyttjade värmeunderlag och även i övrigt 

hade sällsynt goda förutsättningar för lokalisering av ett kraftvärmeverk, hade nya 

diskussioner rörande finansiering och ägande av verket påbörjats.213  

Billy Diné säger i intervju 30 år senare, då han talar om hur han uppfattade Sydkrafts 

tidigare avtalsförslag för ett gemensamt kraftvärmeverk i processen för att nå en lösning i 

ägarskapsfrågan: 

 

När Sydkraft gick ut så tydligt var det rätt enkelt för oss att börja bearbeta våra egna 
politiker och tala om för dem att går de in på ett sådant avtal som Sydkraft föreslagit 
skulle ju kommunen inte få ut någonting av det värmefall som byggts upp. Det kunde vi 
så småningom föra till torgs hos våra egna politiker.214 

 

De lokala tjänstemännen i och runt Affärsverksstyrelsen skulle inte låta sig hindras av vad de 

uppfattade som inledande motgångar och hinder: processen om kraftvärmeverket fortsatte. 

                                                 
212 1976: § 245 bilaga M, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
213 1976: § 111 bilaga N, Årsberättelse för Affärsverken i Helsingborgs kommun, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
214 Intervju Billy Diné 2002-07-11. 
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6   Elkraft och värme i nya kombinationer (1974–1983) 
 
En strålande varm höstdag 1977 kände värmeverkschefen i Helsingborg ett visst välbehag. 
Trots att vintern inte var långt borta och oljepriserna var höga kände han att han kunde se med 
tillförsikt på vinterns fjärrvärmeleveranser, trots tidigare uppkomna problem. Att välja system 
var återigen frågeställningen i Helsingborg. Det var en betydande kommunalteknisk 
utmaning: höga bränslepriser, ännu högre anläggningskostnader och låga råkraftpriser var vid 
tillfället ofta en svårförenlig ekvation i andra kommuner, men inte i Helsingborg. Ändå hade 
värmeverkschefen och hans medarbetare nått en förening och ett samutnyttjande av tidigare 
konkurrerande systemlösningar. En definition av fenomenet innovation är en ny och hittills 
okänd kombination av kända produktionsmedel. Den strålande höstdagen 1977 gladde sig 
värmeverkschefen åt en ny och hittills okänd kombination av för honom väl kända 
produktionsmedel.  
 

6. 1   Beslutet om kraftvärmeverket 
 

Detta kapitel handlar om de svårigheter – och möjligheter – som integrerade 

produktionslösningar för el och värme medför. 1976 uppdaterades de gamla utredningarna om 

kostnader och lönsamhet för ett 100 MW kraftvärmeaggregat i Helsingborg. Den beräknade 

anläggningskostnaden hade stigit kraftigt (237 miljoner kronor i 1976 års kostnadsläge), 

jämfört med 111 miljoner kronor för den anläggning kommunen fattade principbeslut om 

1972. Emellertid hade värdet av den möjliga produktionen (elkraft+värme) enligt 

Affärsverkens bedömning stigit i minst samma grad, varför lönsamheten bedömdes som stor. 

För att kunna göra en säkrare bedömning av möjliga kostnader och intäkter uppdrog 

Affärsverken under 1977 att en ny företagsekonomisk utredning skulle genomföras. Utredare 

var Carl-Henrik Lundeqvist (tidigare driftchef för AB Linköpings Elverk), som kunde basera 

sitt utredningsarbete på erfarenheter från det utbyggda kraftvärmeverket där.215 

Extern kompetens anlitades alltså för att utforma kommunens energisystem – återigen. 

Den 8 mars 1977 redogjorde Bertil Lannefors tillsammans med Sydkraftrepresentanter för det 

fortsatta utredningsarbetet. Lannefors framhöll bl. a. att Sydkraft önskade medverka, oavsett 

hur kommunen löste huvudmannaskapet för kraftvärmeverket. Vid ett sammanträde i 

Helsingborg den 28 februari 1977 hade Sydkraft erbjudit sig att, i mån av tillgång på resurser, 

delta i kraftvärmeverksprojektet även om kommunen skulle bestämma sig för att ensamt äga 

och driva anläggningen.216 Vad hände under processen 1977 som förändrade kommunens 

möjligheter att nå ett ensamt huvudmannaskap?  

                                                 
215 1977: § 85, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
216 1977: § 79, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Värmeverkschefen Olle Bengtsson påminner om det löfte om att arbeta för ett eget 

kraftvärmeverk i Helsingborg han en gång anser sig ha gett den gamle mentorn John Sintorn i 

Västerås. Olle Bengtssons uppfattning var att Sydkraft skulle försöka styra de utredningar 

som gjordes. Han påstår, drygt tjugofem år efter utredningarnas färdigställande, att Sydkrafts 

primäruppgift var att peka på de svårigheter som ett eget kraftvärmeverk i Helsingborg skulle 

kunna medföra. Bengtsson gjorde bedömningen att processen tog väldigt lång tid. Vid ett 

tillfälle i slutet av 1976 tänkte han att han skulle göra en utredning om ett kraftvärmeverk i 

kommunens regi och om vad kommunen kunde vinna på ett sådant alternativ. Som underlag 

och mall hade han den utredning som gjorts i Västerås. Bengtsson anser att det materialet gav 

honom gott stöd.217 Olle Bengtsson skriver sammanfattningsvis i den utförda utredningen: 

 

Under alla omständigheter synes anläggandet av ett eget kraftvärmeverk för 
kommunens värme- och elkraftförsörjning medföra icke föraktliga ekonomiska fördelar 
vid jämförelse med dagens inköp från råkraftleverantör och förväntad högre 
eltaxenivå.218  

 

I utredningsarbetet hjälpte Tore Hedbäck Olle Bengtsson att överföra mallen till Helsingborgs 

energimängder, effekter och ekonomiska förhållanden. Efter ungefär en vecka skickade Olle 

Bengtsson utredningen till Affärsverkschefen Bertil Lannefors, varpå Bengtsson tänkte att han 

inte skulle komma höra mycket mer om det; Bertil Lannefors skulle väl lägga den i byrålådan. 

Bengtsson påpekar att han inte hade varit anmodad av någon att genomföra utredningen, men 

länge av eget intresse hade undrat hur utfallet av ett eget kraftvärmeverk skulle te sig på 

grundval av helt kommunspecifika förutsättningar såsom anslutningseffekt och elbehov – inte 

på grund av Sydkrafts direktiv. Bengtsson berättar att efter två eller tre dagar kom Lannefors 

in till hans kontor och sade att det bara fanns ett problem: 

 

Du är part i målet, vilket gör att jag aldrig får igenom utredningen i Affärsverksstyrelsen 
och hos kommunpolitikerna. Du är som anställd jävig.219 

 

Lösningen på problemet var, enligt Lannefors, att anlita den gode vännen och nyligen 

pensionerade direktör Carl-Henrik Lundeqvist på Linköpings elverk. Lannefors sade till 

Bengtsson att Lundeqvist, efter att ha fått tillgång till Bengtssons underlag, skulle se över 

utredningen något och därefter presentera den. Bengtsson svarade ja när Lannefors frågade 

                                                 
217 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
218 Kraftverksutredning 1977, 54.150.32, i Olle Bengtssons privata ägo. 
219 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 

90



   

  

om hans utredning kunde användas på det sättet. Bengtssons motiv var enligt honom själv att 

han ville undvika en alltför långdragen process vad gäller kraftvärmeverket samt att han 

mindes det gamla löftet till John Sintorn i Västerås. Initiativet med att överlämna 

utredningsmaterialet till Lundeqvist fortsatte med att Lannefors ringde upp honom.220 

Lannefors skriver sedan: 

 

Broder, återkommande till telefonsamtal bekräftar vi härmed beställningen av hjälp med 
bedömning av kraftvärmeverkssituationen i Helsingborg.221 

 

Olle Bengtssons utredning bifogades222 och Lundeqvist inbjöds för besök. 

 

Vi ser med intresse fram emot överläggningen med Dig den 17 innevarande månad 
[mars].223  

 

Efter det anser Bengtsson att kraftvärmeverksprocessen fortskred snabbt framåt och att den 

"gamla långbänken" med Sydkraft lossnade, som Bengtsson uttrycker det.224 

Värmeverkschefens okonventionella och i hans ögon "nödvändiga" tjänstemannautövande 

tycktes få avsedda följder. Även om enskilda detaljer i berättelsen kan ifrågasättas finns det, 

enligt mig, inget skäl att betvivla det faktum att Bengtssons erfarenheter och kontakter i allt 

väsentligt utnyttjades på det sätt som framkommit. Konsulten Lundeqvist räknade därefter på 

lönsamheten för ett kraftvärmeverk i jämförelse med hetvattencentraler och köpt kraft. 

Lundeqvist lämnade in en inledande utredning till Affärsverken i juni 1977. Den 13 

september 1977 hade Affärsverkschefen Lannefors skrivit till Affärsverksstyrelsen och 

bifogat utredningen och lönsamhetskalkylen. I november 1977 gjorde Lundeqvist en 

utredning om lönsamheten för ett kraftvärmeverk om cirka 1x50 MW elektrisk energi och 

cirka 1x100 MW värmeenergi i jämförelse med hetvattencentraler och köpt kraft vid samtidig 

leverans av överskottsvärme från industrin Boliden Kemi.225 Ärendet bereddes vidare. Den 14 

mars 1978 skickade Bertil Lannefors en sammanställning till kommunstyrelsen om 

kraftvärmefrågans fortsatta behandling och kommunstyrelsen beslöt att godkänna det 

redovisade handlingsprogrammet.226  

                                                 
220 Ibid. 
221 Brev till Carl-Henrik Lundeqvist från Bertil Lannefors 1977-03-07, diarenummer 317, i Olle Bengtssons privata ägo. 
222 Preliminär beräkning och redovisning av kostnader och nettovinster i ett eget kraftvärmeverk, daterad 1977-02-28, 
inklusive underhandlingar, i Olle Bengtssons privata ägo.  
223 Brev till Carl-Henrik Lundeqvist från Bertil Lannefors 1977-03-07, diarenummer 317, i Olle Bengtssons privata ägo. 
224 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
225 1977: § 218, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
226 1978: §54, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Den 11 april beslutade Affärsverksstyrelsen att ärendet eventuellt skulle slutbehandlas vid 

telefonsammanträde227 som hölls den 26 april 1978. 228 Kommunfullmäktige beslutade den 27 

juni 1978 att principbeslutet från 1972 skulle ändras till att gälla ett kraftvärmeverk med en av 

Lundeqvist föreslagen aggregatseffekt på cirka 50 MW. Fullmäktige beslutade vidare att 

uppdra åt Affärsverksstyrelsen att förprojektera verket.229  

Ett halvår senare, den 9 januari 1979, redogjorde Bertil Lannefors och Billy Diné för 

kommunstyrelsen. Som konsult för anbudsinfordran och utvärdering hade Affärsverken, 

kanske något förvånande efter tidigare reservationer, anlitat konkurrenten Sydkraft. 

Kostnaden för byggnationen av kraftvärmeverket var beräknad till 161 miljoner kronor. Hur 

skulle ett så stort projekt finansieras? För finansieringen beräknades cirka 45 miljoner kunna 

tas från kommunens investeringsfond. Avsättningarna till fonden före investeringsbidrag till 

kraftvärmeverket beräknades bli möjliga, dels genom viss senareläggning av andra 

investeringar, dels genom så kallat fjärrvärmelån från bostadsdepartementet via bankerna. Lån 

kunde fås på sådant sätt att värmeverket inom sin budget finansierade cirka 25 miljoner inom 

kraftvärmeverket, motsvarande en hetvattencentral med samma värmeeffekt som 

kraftvärmeverket kunde ge. För resten skulle 116 miljoner kronor lånas i form av 

checkräkningskredit (under byggnadstiden) och lån. Kommunstyrelsens ordförande hade haft 

kontakt med ett kreditinstitut, varvid framkommit olika möjligheter att genomföra nödvändiga 

lån. Affärsverken hade även haft kontakt med Statens Energiverk men myndighetens anslag 

var inte avsett för nya kraftvärmeverk som förutsattes kunna finansieras utan 

energisparbidrag. Det var ett problem Helsingborgs representanter hade att försöka hantera.230 

Ett annat problem var osäkerheten huruvida kraftvärmeverket, redan de första driftåren, 

skulle klara räntorna och amorteringarna. Den egna kapitalbildningen uppskattades utan 

svårigheter kunna amortera lånen och dessutom lämna råkraft till elverket och värme till 

värmeverket – allt till sänkta priser i jämförelse med köpt motsvarande kraft och värme 

producerad i hetvattencentraler. Lönsamhetsberäkningarna visade att möjligt bruttoöverskott 

före räntor och avskrivningar redan före första hela driftåret räckte för att betala både räntor 

och amorteringar på upptagna lån. Affärsverken hade inte gjort någon "glädjekalkyl": 

                                                 
227 1978:  § 85, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
228 1978: §92, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
229 1978: §163, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
230 1979: §13 bilaga K, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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beräkningarna skulle gälla även med ogynnsam utveckling av bränslepriser och samtidigt låga 

råkraftpriser.231  

Ett avgörande beslut nåddes. Utvecklingen i Helsingborg kom till slut att gå den väg 

som Einar Henningsson och Bertil Lannefors tidigare förespråkat, d.v.s. mot en utveckling av 

ett eget kraftvärmeverk. Affärsverksstyrelsen föreslog den 23 januari 1979 

kommunfullmäktige att uppdra åt Affärsverksstyrelsen att uppföra ett kraftvärmeverk samt att 

för projektets genomförande anvisa Affärsverksstyrelsen ett anslag av 161 miljoner kronor, 

som skulle täckas genom lån samt bidrag från kommunens investeringsfond.232 Efter hela 26 

års utredningar, diskussioner och konflikter hade det fattats beslut i en länge omdiskuterad 

fråga. Vad gjorde att Einar Henningsson, Billy Diné, Bertil Lannefors och Olle Bengtsson såg 

ut att kunna genomföra planer på fjärrvärmenät och kraftvärmeverk? Beslutet fattades trots 

höga oljepriser, trots ett ofta problematiskt beroendeförhållande till Sydkraft; trots ett fortsatt 

osäkert värmeunderlag vad gäller Helsingborgshem (under ledning av Börje Skarstedt), trots 

upprepade målsättningar att investeringsverksamheten för kraftvärmeverket inte skulle belasta 

den kommunala budgeten och trots utredningar om konkurrerande alternativ för 

värmeleveranser. 

 

6. 2   Konflikt och konsensus i ett värmesamarbete 
 

Redan under 1890-talet påverkades utvecklingen av stadens gemensamma energisystem av 

den industriella energianvändningen, men industrierna kom så småningom att lämna 

stadskärnan och flytta till en industritomt någon kilometer söderut längs Öresund. 

Reymersholms Gamla Industri Aktiebolag hade fram till och med 1940-talet främst 

metallurgisk inriktning på sin verksamhet. Under 1950-talet tog kemikalietillverkningen fart. 

1963 fick företaget än en gång ny ägare och nytt namn. Boliden, som konsul Perssons gamla 

fosfatfabrik på Söder kallades, var Affärsverkens största elkund. De stigande oljepriserna 

under 1970-talet påskyndade diskussionerna om en rationellare användning av den vattenånga 

som uppkom vid fabrikens tillverkning av svavelsyra. Från 1963 och framåt byggde Boliden 

tre nya kiselbaserade svavelsyrafabriker samt fosforsyra- och aluminiumsulfatfabrik. Sedan 

slutet av 1974 köpte Affärsverken i Helsingborg stora kvantiteter industriell överskottsvärme 

från Boliden, beläget ungefär 3,5 kilometer söder om kommunens mottagningspunkt för 

värmen. Vid framställningen av framför allt svavelsyra frigjordes stora mängder 

                                                 
231 Ibid. 
232 1979: §16  bilaga A, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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överskottsvärme. Boliden använde också en del av överskottet från det uppvärmda kylvattnet 

från svavelsyraproduktionen för att, med prima processånga till en turbin, driva ett internt 

elverk. Det försåg företaget med hälften av elbehovet. Bolidens överskottsvärme skulle 

emellertid kunna användas effektivare i fjärrvärmeledningarna i Helsingborg, vilket Boliden 

erbjöd Helsingborgs kommun.233 

Den historiska bakgrunden till samarbetet var följande. I kraftvärmeverksutredningen 

gjordes redan den 2 juli 1968 anteckningar från ett sammanträde med direktör Hedbäck om 

möjligt energisamarbete mellan Boliden och staden. Ytterligare en gång kom staden att anlita 

extern utredningskompetens för att få ett nödvändigt beslutsunderlag. Hedbäck, som var en 

gammal bekant till Olle Bengtsson, hade ombetts att närmare utreda frågan om en eventuell 

leverans av prima processånga från Boliden. Hedbäcks uppdrag hade bestått i att göra en 

kalkyl som behandlade det värmeöverskott i form av ånga som Boliden erbjöd det kommunala 

värmeverket. Bl. a. skulle man bedöma det pris Boliden behövde sätta på ångan samt det pris 

som ångan skulle vara värd för kraftvärmeverket. Energisamarbetet mellan Boliden och 

kommunen nämns alltså i arkiverade handlingar för första gången i juli 1968. Diskussionerna 

fortsatte. Några månader senare kunde man, i samma material, läsa anteckningar från ett 

sammanträde med direktör Hedbäck den 19 september 1968.234 Hedbäck redogjorde för sitt 

arbete med värmeleveranser från Boliden och överlämnade en delutskrift av hitintills 

uppnådda resultat. Resultaten framgår tyvärr inte av det material jag haft tillgång till. Hur 

initierades idén till samarbetet? Olle Bengtsson utvecklar tillkomsthistorien vidare: 

 

Ibland träffade jag under 1960-talets mitt på Tekniska föreningen i Helsingborg 
chefsingenjör Erland Berggren, som arbetade på Boliden. Berggren hade hand om den 
värmetekniska delen på företaget.235  

 

Bengtsson säger sig minnas hur han en dag nere på stan träffade Berggren, varpå de 

tillsammans gjorde ett kafébesök. Under tiden skall Berggren ha presenterat sin ide: att 

utnyttja den överskottsvärme som alstrades i de exoterma processerna236 på Boliden på ett mer 

rationellt sätt. Berggren föreslog att överskottsvärmen kunde utnyttjas i fjärrvärmenätet. 

Skisser över värmekretsar och värmeväxlare i anslutning till industriprocesserna gjordes. Olle 

Bengtsson tog i uppgift att förbereda en presentation för Bertil Lannefors i syfte att övertyga 

honom, vilket Olle Bengtsson inte trodde skulle bli lätt.  

                                                 
233 Polvall (1991), sid. 156. 
234 1968 Kraftvärmeverksutredningen, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
235 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
236 Med exoterm avses en kemisk reaktion som avger energi, t. ex. förbränning. 
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Efter uppskattningsvis en eller två veckor hade Bengtsson färdigställt en kostnadsberäkning 

för att kunna inköpa växlare och annan teknisk utrustning. Berggren hade varit behjälplig i 

arbetet. Vid föredragningen för Lannefors sade han att det såg ut som en mycket bra lösning, 

men att det inte fanns några finansiella möjligheter att genomföra den. Lannefors föreslog, 

enligt Bengtsson, att projektet skull vänta något. Olle Bengtsson uppger att Lannefors lade 

processvärmeutredningen i en låda i sitt skrivbord men att han efter nästan ett år kom in på 

Bengtssons rum och bad honom ta fram utredningen om värmen från Boliden. Det 

överraskade Bengtsson, som trodde idén var övergiven. Lannefors försäkrade att det tvärtom 

var brådskande. Lannefors hade varit i kontakt med Hedbäck och andra aktörer, varpå 

projektet väcktes till liv igen.237 Lannefors bekräftar delvis bilden och anser att inom 

Affärsverksstyrelsen kom det upp förslag från en ledamot som dessutom var anställd på 

Boliden (Berggren).238 

Ändå kom det att dröja ända till 1974 innan samarbetet initierades – det första i sitt slag 

i Sverige. Inget protokoll från Affärsverksstyrelsen anger om hur eller på vilka grunder 

beslutet att initiera samarbetet fattades. Samarbetet presenterades inledningsvis i 

Helsingborgs Dagblad den 17 januari 1974. Viktigt för samarbetet angavs vara att ett forum 

redan fanns, där olika energifrågor kunde diskuteras. Varje år skedde överläggningar mellan 

kommunen och Boliden, eftersom företaget var kommunens största kraftkund. Gemensamt 

resonerade parterna om olika former av samarbete. Båda parter var från 1974 noga med att 

understryka att det ännu inte fanns någon som helst bindande uppgörelse. Ett eventuellt avtal 

uppskattades dock att komma att gälla i fem år. Boliden ville inte binda sig för en längre tid; 

företaget hade ännu inte bestämt sig och kalkylerade vid tidpunkten på sina närmaste 

utbyggnadsplaner.239  

Om Boliden skulle bestämma sig för att väsentligt utöka sin produktion, behövde 

företaget själv utnyttja en stor del av sin prima processånga. Det var alltså inte klart hur stora 

värmemängder Boliden kunde leverera till kommunen. Fördelarna ansågs ändå uppenbara. 

Boliden kunde få betalt för överskottsvärme som företaget inte kunde utnyttja. Affärsverken 

kunde samtidigt få billig fjärrvärme och slippa betala dyrbar olja för sina hetvattencentraler. 

Affärsverken ville emellertid påpeka att allt inte var besparingar och vinst – det skulle kosta 

att få över värmen till de anslutna bostäderna. Affärsverken uppgav i artikeln i Helsingborgs 

Dagblad därför att nettovinsten i projektet ännu inte bedömdes bli stor. Beräknat på 9.000 

                                                 
237 Intervju Olle Bengtsson 2002-01-28. 
238 E-post Bertil Lannefors 2002-07-04. 
239 Helsingborgs Dagblad 1974-01-17. 
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lägenheter skulle det dock kunna innebära en besparing med nästan en sjättedel av 

kommunens värmebehov med motsvarande minskning av oljeinköp. Uttryckt i oljemängd 

motsvarade det 11.000 sparade kubikmeter om året. Med 1974 års pris på eldningsolja skulle 

det ge 2,5 miljoner kronor årligen – en ändå avsevärd vinst, menade Helsingborgs Dagblad. 

Och ju dyrare olja, desto större vinst för kommunen.240 

Allt var inte guld och gröna skogar: bristande ömsesidighet kom snart att bli ett problem 

i samarbetet. Dåvarande utredningschefen på Affärsverken Billy Diné anser att det inte alls 

var tankar om bygdens bästa eller allmän välvilja gentemot kommunen som motiverade 

Bolidens engagemang i projektet. Diné säger: 

 

Dåvarande VD på Boliden var mycket bestämd. Inställningen var att Affärsverken 
skulle ta emot överskottsvärmen från dem. VD:n använde till och med uttrycket att det 
var vår "förbannade skyldighet".  VD:n ansåg att Affärsverken skulle betala sin egen 
produktionskostnad. Affärsverkens vinst skulle vara att vi slapp producera. Vi skulle 
bara ta emot, men vi skulle betala motsvarande vår produktionskostnad. Det var lite av 
kollisionskurs – det var inget vi tyckte vi kunde acceptera. Vi hävdade mycket starkt att 
skall det bli något avtal och skall vi komma igång finns det bara en väg som är klok. 
Båda parter skall tjäna lika mycket.241  

 

I avtalets första fas kom det dock inte att bli något sådant vinstdelningsförfarande. 

Omfattningen och inriktningen på samarbetet förändrades med åren. Vi skall följa hur 

projektet utvecklades. De första åren uppgick värmeleveranserna i form av hetvatten till cirka 

100 GWh/år, motsvarande 10.000 kbm eldningsolja, vilket alltså var något mindre än de 

beräknade 11.000. Boliden skickade till Affärsverksstyrelsen den 14 oktober 1975 ett yttrande 

till en framställning om tillstånd till utvidgning och komplettering av verksamheten i 

Helsingborg, det vill säga en koncessionsansökan. Bl. a. skulle saltsyra-natriumsulfatfabriken 

upptrimmas och kompletteras, vilket innebar att Bolidens kostnader skulle ökas. Beräknade 

anläggningskostnader för utvidgningarna i 1974 års prisläge uppgick till cirka 45 miljoner. 

Affärsverksstyrelsen konstaterade att utbyggnadsplanerna i stort följde de intentioner som 

tidigare legat till grund för Affärsverkens långsiktiga energiplanering.242 Som vi sett tidigare 

handlade planeringen i mycket om att försöka frigöra sig från Sydkrafts lokala inflytande.  

 

                                                 
240 Ibid. 
241 Intervju Billy Diné 2002-07-11.  
242 1975: §177 Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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6. 3   Ett integrerat systemval mellan elkraft och värme 
 

Jag vill hävda att det finns klara poänger med att se förloppet som inletts i relationen mellan 

Boliden och Affärsverken som ett exempel på en integrerad systemlösning mellan el- och 

värmeförsörjning. En konstaterad svårighet att introducera kraftvärme består i att överbrygga 

den organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeföretag.243 Hur kan den 

organisatoriska uppdelningen hanteras? Samsyn om vinstdelning i avtalsutformningen var ett 

första steg mot samförstånd i samarbetet mellan Boliden och Affärsverken. Ett andra, och 

kanske betydligt svårare moment för parterna var att försöka samutnyttja industriell 

överskottsvärme och värme från kommunens kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket var 

ursprungligen planerat för två aggregat, men industriella värmeleveranser ställdes också i 

utsikt. Den stora frågan var hur en kompromisslösning skulle kunna nås under de 

förutsättningarna? Samarbetet ställdes också inför en rad utmaningar, inte bara av teknisk och 

ekonomisk natur. Flexibilitet i avtalsutformningen visade sig vara en central dimension för att 

parterna tillsammans skulle kunna hantera förändringar i omvärlden. Det var den andra 

oljekrisens dagar och Helsingborg konverterade kraftvärmeverket till kol mitt under krisen. 

De integrerade systemvalen fick ett nytt viktigt innehåll: gemensam bränsleupphandling, 

tillsammans med konkurrenten Sydkraft. Jag skall sammanfattningsvis belysa de integrerade 

systemlösningarnas betydelse för att, på kraftvärmens område, överbrygga den 

organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeföretag. 

Följande avsnitt syftar till att ge en beskrivning av innehållet i samarbetet mellan 

Boliden och Helsingborg från 1977 och framåt, avseende kontraktens villkor och systemets 

löpande drift. Den första avtalsperioden om tre år gick mot sitt slut. Med anledning av 

ändringar i den prisbildning som låg till grund för leveransen, verkställdes i december 1976 en 

ömsesidig uppsägning av gällande kontrakt, vilket innebar att det skulle upphöra att gälla med 

utgången av 1977. Den 4 januari 1977 godkände kommunstyrelsen Affärsverkschefen Bertil 

Lannefors anmälan om att värmeleveransavtalet med Boliden återigen sagts upp för 

prisförhandlingar. Kommunen och industrin var inte eniga om det nyligen framförhandlade 

avtalet. Affärsverken hade under hösten 1977 intensiva överläggningar med Boliden 

beträffande tekniska och ekonomiska förutsättningar för fortsatta leveranser. Boliden menade 

att anledningen till uppsägningen var att sådana förändringar inträffat i de grundfaktorer som 

reglerade avtalet, att vissa omräkningar var nödvändiga för att avtalets ursprungliga mening 

                                                 
243 Hård & Olsson (1994), sid 59. 
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skulle återställas. Parterna hade därefter gemensamt genomfört vad Boliden såg som 

"nödvändiga omräkningar." 244  

Uppsägningen av avtalet föranledde också interna diskussioner i kommunen, framför 

allt vad gällde sambandet mellan planerna på ett kraftvärmeverk och samarbetet med Boliden. 

Affärsverksstyrelsen hade den 13 september 1977 beslutat ge Affärsverken i uppdrag att 

förhandla med Boliden om villkoren för den erbjudna leveransen av ytterligare 

överskottsvärme.245 Den 11 oktober redogjorde Bertil Lannefors för pågående utredningar om 

kraftvärmefrågan och överläggningarna med Boliden.246 Den 8 november behandlades åter 

ärendet om överläggningar med Boliden.247 Den 13 december 1977 redogjorde Lannefors och 

Billy Diné tillsammans för pågående utredningar och förhandlingar beträffande 

kraftvärmeverket och frågorna om överskottsvärmen. Läget var följande: från Boliden förelåg 

ett utkast till ett samarbetsavtal, som innebar ökade leveranser. De förhandlingar om nytt avtal 

som ägde rum under 1977 komplicerades även av möjligheter att successivt öka leveransen 

med överskottsvärme från Boliden av annan typ än den ursprungliga.  

Under 1977 hade det nämligen framkommit att fabriken eventuellt skulle kunna öka sina 

leveranser av överskottsvärme kraftigt – i storleksordningen ca 400 GWh. Problemet var att 

såväl processvärme som prima processånga skulle minska den möjliga kraftproduktionen i 

kraftvärmeverket. Kommunens eget värmebehov bedömdes därför som otillräckligt för att 

motivera ett kraftvärmeverk i planerad storlek – en preliminär bedömning hade visat att ökade 

leveranser av ånga i angiven mängd eventuellt skulle kunna innebära att 

kraftvärmeverksplanerna helt skulle behöva skjutas på framtiden. Hur skulle det påverka de 

kommunala förvaltningstjänstemännens planer? Konsekvenserna hade varit föremål för 

intensiva diskussioner mellan parterna.  

För att bl. a. möjliggöra för Boliden att pröva tekniken för värmeåtervinning i 

svavelsyrafabrikerna, föreslogs kommunen att avstå från att beställa aggregat nummer två i 

kraftvärmeverket. Om det visade sig omöjligt för Boliden att realisera leveranserna, skulle 

Boliden ersätta kommunen för kostnaden för senareläggningen av aggregatet. 

Beställningstidpunkten skulle ytterligare kunna senareläggas mot en motsvarande 

kostnadsersättning. Samarbetsavtalet och erbjudandet från Bolidens sida förutsatte att 

kommunen och abonnenterna genom prissättningen på värmen garanterades minst samma 

ekonomiska utbyte av det kombinerade kraft- och överskottsvärmealternativet även vid en 

                                                 
244 1977: §24, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
245 1977: § 218, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
246 1977 §239, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
247 1977 § 259, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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senareläggning av aggregat två.248 Affärsverken var inte ensamt om att anlita konsulter i det 

förhandlingsspel som pågick. Boliden hade låtit en konsult utföra motsvarande utredning och 

undersöka alternativ med "delvis från kommunens utredningar avvikande antaganden och 

förutsättningar."249 Bakgrunden var följande: enligt anteckningar från ett sammanträde mellan 

kommunen och Boliden den 15 december 1977 anmälde Boliden att företaget kopplat in 

konsulterna Bertil Köhler och Stig Nordström från Ångpanneföreningen för viss hjälp inför 

företagets ställningstaganden om värmeleveranserna. Kanske anmärkningsvärt i 

sammanhanget var direktivet att Ångpanneföreningen vidare skulle granska Lundeqvists 

utredningar utgående från att "samtliga antaganden var felaktiga."250 Vad kom 

Ångpanneföreningen fram till? Vad blev konsekvensen för Affärsverksstyrelsen?  

Ångpanneföreningen hade konstaterat att nuvärdet i fast penningvärde av 

lönsamhetsminskningen för Boliden (vid ett kraftverksaggregat i stället för två) under en 25-

årsperiod uppgick till 80-100 miljoner kronor. Ångpanneföreningen noterade också att 

beroendet av de olika antaganden som gjorts om sannolik utveckling av olje- och elpriser var 

relativt obetydligt. Konsulterna menade därför att ingenting framkommit som skulle innebära 

att kommunen borde frångå sina egna utredningar som underlag för en uppgörelse med 

Boliden.251 Konsulterna kunde inte på avgörande punkter finna att Lundeqvists slutsatser om 

kombinationen överskottsvärme och kraftvärmeverk varit felaktiga. Den utdragna 

förhandlingsprocessen om processvärmen och den prima processångan är en viktig faktor 

bakom det utdragna spelet runt kraftvärmeplaner under samma tid som beskrivits i tidigare 

avsnitt.  

Den 11 april 1978 hade Lannefors lämnat förslag till kommunstyrelsen om ett förslag 

till nytt avtal. Avtalsförslaget kom att innehålla en del nyheter. Att bygga kraftvärmeverket 

som baserades på leverans av processånga från Boliden var planerat att ta tre år. Under tiden 

avsågs såväl processvärmen som den prima processångan ha ett fullt ekonomiskt värde som 

motsvarade kostnaden för att använda olja i hetvattencentraler. Trots att det ännu inte fanns 

något avtal pågick 1977 Bolidens leveranser av processvärme i oförändrad skala. Försöksdrift 

med provanläggning för processångan i överleveransprojektet skulle börja redan i maj 1978. 

Tekniken var ännu inte prövad och det ansågs närmast omöjligt att klarlägga 

leveransomfånget. Parterna enades om att under 1978 företa en preliminär debitering med en 

så kallad "a conto-rabatt", som innebar delutbetalning av företagsvinst under löpande 

                                                 
248 1977: §286 bilaga T, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
249 1978: § 185 bilaga Ka, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
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räkenskapsår. En slutreglering skulle ske vid 1978 års slut. Överenskommelsens innebörd var 

följande: förslaget innebar köp av processvärme till ett pris som framkommit efter 

självkostnadsberäkning efter årets slut, varefter vinsten, till skillnad från tidigare, beräknades 

med ledning av en vinstdelningsprincip. En förutsättning för vinstdelningen var dock att 

Boliden inte krävde för kort avskrivningstid för sina investeringar. Affärsverken och Boliden 

hade kommit överens om villkoren för de båda leveranserna att gälla under 1978 och med 

möjlighet till förlängning för 1979. Dessutom: skulle förhållandena vid Boliden bli sådana att 

värmemängden inte till sin huvudsakliga del kunde anses vara grundleverans skulle Boliden 

kunna påfordra förhandlingar beträffande sänkning av gränsen.252 

 

6. 4   Flexibilitet i avtalsutformning 
 

Det fastställdes vidare i överenskommelsen att parterna skulle ta hänsyn till myndighets 

åläggande eller annan yttre omständighet – t. ex. avseende pris- och marknadsläget – och de 

förändringar i avtalets ekonomiska förutsättningar det skulle kunna medföra. Det skulle kunna 

aktualiseras i det fall Boliden, genom värmeleveranser enligt avtal, ställdes i ett ur 

energisynpunkt ofördelaktigare läge än om företaget i stället skulle tillgodogöra sig 

överskottsmängderna i egen produktion. I ett sådant fall skulle Boliden – enligt det nya avtalet 

– ha rätt att upphöra med värmeleveranserna, så länge ett sådant ofördelaktigt läge rådde. 

Dock skulle ersättningen till värmeverket under alla förhållanden utgå. Det gällde även vid 

leveransstopp enligt force majeure-klausul.  

Det fanns ytterligare en viktig klausul i det nya avtalet. Skulle sådana omständigheter 

inträffa, att grundfaktorerna för beräkning av den gemensamma nettovinsten väsentligt 

förändrades och avtalets mening beträffande delning av den gemensamma vinsten kunde 

ifrågasättas, ägde parterna rätt att påkalla förhandlingar om sådana justeringar av 

beräkningarna att avtalets mening kunde återställas. Om det dessutom ur Affärsverkens 

synpunkt bedömdes vara önskvärt att Boliden ökade sin produktion i mottrycksturbinen och 

därmed sina värmeleveranser till Affärsverken, skulle Boliden försöka tillgodose kommunens 

önskemål. Om Boliden kunde visa att det angivna priset med hänsyn till gällande 

prisrelationer mellan olja och elektrisk energi blev ekonomiskt ofördelaktigt för Boliden, 

skulle på Bolidens begäran dock ett särskilt avtal om priset för den producerade energin 

                                                 
252 1978: § 84 bilaga J, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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träffas mellan parterna. Affärsverksstyrelsen beslöt 1978 att i princip godkänna det nya 

avtalsförslaget.253  

Än var inte allt avgjort till förmån för en lösning som byggde på ömsesidighet och 

lyhördhet för motpartens krav. Den 10 oktober 1978 överlämnade Bertil Lannefors till 

Affärsverksstyrelsen anteckningar förda vid förhandlingar med Boliden. Förhandlingsparten 

Per-Ingvar Ringdell på Boliden ville att kommunen skulle avstå från vinstdelning för att 

möjliggöra en snabb avskrivning av Bolidens investeringar och därigenom öka möjligheterna 

att "köpa bort" kraftproduktion i kraftverket. Förslaget avstyrktes.254 Det var en problematisk 

punkt i förhandlingarna mellan parterna. Kostnaderna för en senareläggning av aggregat två 

bestod dels av fördyrade anläggningskostnader, dels av försämrat rörelseöverskott. Om 

Boliden dessutom upptog värmeleveranser enligt planerna, men efter några år trappade ned på 

ett sådant sätt att ett andra aggregat borde byggas, menade Affärsverken att den ekonomiska 

situationen fortfarande skulle kunna uppstå att Boliden måste ersätta kommunen för 

uppträdande merkostnader. De kunde visa sig bli mycket höga. Sannolikt borde därför ett 

avtal träffas, som garanterade värmeleveranser i viss omfattning under 5-8 år. Det framkom 

att leveranserna skulle bestå av två delar. En större del, som steg från beräknade 270 till 320 

GWh under 5-årsperioden och som levererades under tider när kraftvärmeverket var 

fullbelastat eller avställt för revision, samt en mindre del som föll från 110 till 67 GWh under 

samma period och som levererades som alternativ till produktion i kraftverket.255  

Det fanns också andra komplikationer. I avtalet från 1978 hade förutsatts att Boliden 

inte skulle få ett åläggande från Naturvårdsverkets koncessionsnämnd att bygga om 

svavelsyrafabriken under avtalstiden i syfte att minska utsläpp av svaveldioxid från 

fabriken.256 När ett sådant åläggande ändå aktualiserades blev det ett förhandlingsargument 

som kom att förena de tidigare tvistande parterna. I tidningen Arbetet den 15 november 1978 

stod att läsa: 

 

Miljökraven spräcker fjärrvärmeavtalet med Boliden? Måste vi rena mer lägger vi ner! 
Genom att kommunen smutsar ner lite mindre kan ju Boliden få smutsa ner lite mer, 
summan av skiten blir ju ungefär densamma.257  

 

                                                 
253 Ibid. 
254 1978: §185 bilaga Ka, Affärsverksstyrelsens protokoll.  
255 1978: §168, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
256 1978: §208 bilaga K, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
257 Arbetet 1978-11-15. 
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Enligt tidningen var detta innebörden i företagets och även kommunens syn på de miljökrav 

som koncessionsnämnden ställde på företaget. De påtryckningsmöjligheter som Boliden 

använde sig av gentemot koncessionsnämnden var hot om nedläggning av svavelsyrafabriken 

om koncessionsnämnden vidhöll krav på ombyggnad. En annan konsekvens var att avtalet 

med Helsingborgs kommun om leveranser av överskottsvärme skulle spricka, om 

koncessionsnämnden gav företaget ett åläggande att bygga om fabriken. Det hårdragna 

resonemanget i artikeln i Arbetet gick ut på att kommunen slapp bygga det andra aggregatet i 

det planerade kraftvärmeverket, om Boliden kunde leverera värmen i stället. I så fall skulle 

det komma mindre svaveldioxid ur kommunens skorsten. I det läget borde 

koncessionsnämnden kunna tillåta lite mer utsläpp från Bolidens fabriker. Bolidens tillägg i 

avtalet med kommunen om leveranser löd enligt följande: 

 

Dessutom förutsätts att företaget ej får åläggande från koncessionsnämnden att bygga 
om svavelsyrafabriken /…/ under avtalstiden.258 

 

Om miljökraven vidhölls skulle det inte bli några värmeleveranser från Boliden till 

kommunens fjärrvärmenät, vilket skulle få avsevärda konsekvenser för kommunens 

systemutformning. Den investering som måste göras i svavelsyrafabriken om miljökraven 

skulle uppfyllas uppgick till totalt 17 miljoner kronor, vilket företaget inte ansåg sig ha råd 

med. Om fabriken lades ner bedömde Boliden att underlaget för leveranser av 

överskottsvärme till kommunen skulle bli för litet för att vara fortsatt lönsamt. I sitt yttrande 

till koncessionsnämnden hade kommunen tidigare uttryckt att den accepterade de större 

svavelutsläppen från Boliden och menade att de utsläppen kompenserades av de mindre 

utsläppen från kommunens skorsten.259  

Affärsverkschefen Bertil Lannefors hävdade samtidigt att det för kommunens del inte 

spelade någon roll om den fick värmeleveranser från Boliden eller inte, i varje fall inte 

ekonomiskt. Lannefors menade att det andra aggregatet i det planerade kraftvärmeverket blev 

förhållandevis billigt och således mycket lönsamt. Det skulle producera värmen minst lika 

billigt som Boliden kunde göra. Ur samhällsekonomisk synvinkel innebar det emellertid stora 

besparingar att utnyttja industrins överskottsvärme, påpekade Affärsverkschefen Lannefors.260 

Dagen innan artikeln i Arbetet publicerades den 14 november hade Bertil Lannefors skrivit till 

Affärsverksstyrelsen om ett nytt avtal med Boliden beträffande utökade leveranser. Till 
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Affärsverksstyrelsens septembersammanträde hade utkast till samarbetsavtal med Boliden 

redovisats. Boliden hade granskat avtalet och godkänt detsamma efter vissa kompletteringar 

av texten. Affärsverken avsåg att motta värme från Boliden enligt programmet så långt det var 

möjligt med hänsyn till en totaloptimerad körning vid Affärsverkens anläggningar och så 

långt belastningsförhållandena i det sammankopplade fjärrvärmenätet medgav. Parterna var 

även överens om att prioritera överskottsvärme framför kraftvärmeverksdrift, så långt det 

kunde garderas i avtal med råkraftleverantören Sydkraft.261  

Snart poängterade Boliden att kalkylerna hade måst grundas på antaganden om 

projektets realiserbarhet i form av snabb avskrivningstid. Därför hade Boliden i 

överläggningarna kraftigt betonat en önskan att i princip från år till år ta ställning till 

leveransernas omfattning. Resultatet av de preliminära kalkylerna utvisade lönsamhet för 

leveranser till ett aggregat jämfört med om kommunen producerat värme i oljeeldade 

hetvattencentraler. Frågeställningen för Boliden var: blev lönsamheten tillräcklig, sedan 

kommunen kompenserats för att tills vidare avstå från att bygga aggregat nummer två? 

Affärsverken kunde inte dra några exakta slutsatser av preliminära kalkylresultat. Bl. a. måste 

i detalj klarläggas hur stora värmemängder som verkligen kunde levereras av Boliden och 

mottas av Affärsverken under olika tidsintervaller, och vilka möjligheter Boliden hade att t. 

ex. minska värmeproduktionen under sommaren. Parterna genomförde en första jämförelse 

utgående från det framtagna materialet. Den preliminära granskningen gjorde att Boliden och 

Affärsverken kunde enas om ett alternativ med kombinerad drift kraftvärme och 

överskottsvärme. Ställningstagandet innebar att Boliden arbetade vidare enligt sitt program 

för värmeåtervinning och att kommunen till en början nöjde sig med att bygga aggregat 

nummer ett i sitt planerade kraftvärmeverk.262  

Planeringen inriktades mot att ett andra aggregat i första hand senarelades ett till två år. 

När erfarenhet vunnits vid Boliden av pågående utbyggnader, kunde slutligt beslut fattas 

beträffande eventuell utbyggnad av det andra aggregatet med leveranser från Boliden. 

Affärsverksstyrelsen beslöt godkänna avtalet.263 Men hur kom det sig egentligen att det andra 

aggregatet i kommunens egen planerade anläggning bedömdes bli så ekonomiskt fördelaktigt 

att Affärsverksstyrelsen påstod sig vara oberoende av leveranser av överskottsvärme? Sett 

från den samlade bilden framstår utspelet från Lannefors i den refererade tidningsartikeln som 

uttryck för ett förhandlingsspel gentemot Naturvårdsverkets koncessionsnämnd. Bertil 

                                                 
261 1978: § 208, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
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Lannefors uppger i intervju också att den föreslagna kombinationen kraftvärme och 

överskottsvärme var det främsta motivet för en omförhandling av avtalet som genomfördes 

1977 – kombinationen möjliggjorde en gynnsam ekonomisk lösning för verket.264   

 

6. 5   Ny relation till Sydkraft: vad hände? 
 

Historien stannar inte vid samarbetet med Boliden – snarare är det samarbetet som aktivt 

bidrar till att historien fortsätter, att kraftvärmeverket såväl planeras som genomförs. 

Fortsättningen är intressant också av det skäl att även den innehåller en förändrad relation till 

den tidigare konkurrenten Sydkraft. Konkurrenten har blivit samarbetspartner. I 

anbudsprocessen för kraftvärmeverket ingick flera delmoment: program för upphandling, 

anbudsinfordran, utvärdering av anbuden, förhandling med leverantörer fram till 

beställningsfärdig offert, situationsplan, kontroll och upparbetning av tillstånd samt 

kostnadsberäkning av anläggningen. Momenten förutsatte en omfattande kompetens för att 

kunna genomföras, kompetens som Affärsverken i Helsingborg inte själv hade.  

I Helsingborgs Dagblad den 24 januari 1979 stod att läsa, "Svensk industri bygger nya 

kraftvärmeverket." I artikeln framkommer att företaget AB Electro-Invest (dotterbolag till 

ASEA) bedömdes som den mest intressanta kandidaten i kommunens anbudsgivningsprocess 

för att bygga sitt nya kraftvärmeverk.265 Den 13 mars 1979 redogjorde Bertil Lannefors och 

Billy Diné för det fortsatta arbetet med utvärdering av inkomna anbud på att bygga 

kraftvärmeverket.266 Affärsverksstyrelsen hade under hand informerats om 

förprojekteringsarbetet, anbudsförfrågan och de förhandlingar som förts med anbudsgivarna. 

Styrelsen beslöt att till totalentreprenör för kraftvärmeverket med 60, 4 MW elektrisk effekt 

och 114,5 MW värmeeffekt, nyckelfärdigt utförande, utse AB Electro-Invest, Stockholm, för 

ett totalpris av 114.000.000 kronor (gällande vid prisläge augusti 1978). 267  

Efter det att Electro-Invests anbud antagits följde projekteringsprocessen av 

kraftvärmeverket. På Helsingborgs begäran översände Sydkraft i juni 1979 ett förslag till 

program för projektledning. Programmet avsåg projektering, tillverkning, montage, 

idriftsättning och kommersiell drift samt utbildning av driftpersonalen. Sydkraft erbjöd sig att 

tills vidare ställa civilingenjör Åke Olausson till förfogande som projektledare på halvtid.268 

                                                 
264 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
265 Helsingborgs Dagblad 1979-01-24. 
266 1979: §51 bilaga K, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
267 1979: § 61 bilaga B, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
268 1979: §123 bilaga P, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Affärsverksstyrelsen beslöt därefter att från och med den 11 april 1979 och tills vidare uppdra 

åt Sydkraft (genom Olausson), att utföra projektledningsarbete.269 

En fråga i sammanhanget är vilken betydelse Sydkrafts kompetens hade? Bertil 

Lannefors berättar att Affärsverken tidigare anlitat olika konsulter, t. ex. Hugo Martin, för att 

bygga de stora hetvattencentralerna och det första fjärrvärmenätet. Senare anlitades Tore 

Hedbäck. Vad gällde byggnationen av kraftvärmeverket kände tjänstemännen på 

Affärsverken vederbörande konsult, Åke Olausson. Bertil Lannefors formulerar det: 

 

Visst fanns det också möjligheter att undvika samarbete, men från kommunens sida 
ansågs att Affärsverken skulle ta emot erbjudandet från Sydkraft. Något Affärsverken 
också gjorde, utan att begära vidare anbud i ärendet.270 

 

6. 6   Om betydelsen av gemensam bränsleupphandling 
 

Olja eller kol som bränsle var en annan kritisk fråga vid tillfället och den hör nära samman 

med frågan om kompetens. Kommunens bränsleval var viktigt också för det tidigare 

refererade överskottsvärmesamarbetets utveckling, eftersom priset för värmen var relaterat till 

priset på alternativt bränsle (först olja, senare kol). Kommunens val i bränslefrågor är således 

motiverat att undersöka vidare. När beslutet om kraftvärmeverket fattades var det klart att olja 

skulle vara det huvudsakliga bränslet. Kriget mellan Iran och Irak kom, vilket 

kommunfullmäktige i Helsingborg inte kunde förutse. Resultatet av kriget blev höga 

oljepriser.271 Följande stycken behandlar kraftvärmeverkets konvertering från olje- till 

koleldning, där Sydkrafts inblandning var betydelsefull: en inte alls självklar eller 

okomplicerad utveckling för Helsingborgs kommun. Redan 1976 nämnde Åke Olausson, på 

Sydkrafts uppdrag, att kostnaden för ett kolkraftverk med rening skulle bli väl stor och 

menade därför att det var svårt att motivera alternativet. Bertil Lannefors hade trots det ansett 

att Helsingborg inte skulle avhända sig möjligheten att i framtiden bygga för koleldning. Det 

ansågs att första utbyggnadsetappen borde planeras för oljeeldning, med naturgas som 

alternativbränsle.272  

Att beställa för koleldning direkt var inte politiskt möjligt, bedömer Bertil Lannefors i 

efterhand.273 Vid sammanträde med direktör Lundeqvist närvarande den 26 april 1977 hade 

representanterna för Helsingborg varit ytterst tveksamma inför ett kolalternativ. Bl. a. 

                                                 
269 1979: §85 bilaga  L, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
270 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
271 Polvall (1991), sid. 173. 
272 1976: §245 bilaga M, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
273 Intervju Bertil Lannefors 2002-01-28. 
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bedömdes läget i centrala Helsingborg olämpligt av miljöskäl. Kampen om kraftvärmeverkets 

vara eller inte vara hade sällan nått offentligheten. Striden hade förblivit en angelägenhet för 

några tekniker och specialister. Polvall menar att när beslutet om kraftvärmeverket skulle 

eldas med olja eller kol hade energipolitiken blivit en samhällsfråga som väckte häftig 

offentlig debatt, speciellt när det stod klart att kraftvärmeverket i Västhamnen skulle eldas 

med olja.274  

Billy Diné säger i intervju att ett av hans uppdrag var att tydliggöra för politikerna i 

Helsingborg vad en konvertering till kol innebar och vad Affärsverken hade kommit fram till i 

sina egna beräkningar. Diné uppger vidare att ett av de bästa råden Affärsverken fick i 

slutfasen var att om kraftvärmeverket trots allt skulle byggas så skulle Affärsverken se till att 

det blev förberett för koleldning. Det rådet kom direkt från en av Sydkrafts högsta 

chefstjänstemän (Anders Björgerd) och det var ett råd som Affärsverken, enligt Diné, 

tacksamt tog emot. Diné menar att det ändå var problematiskt att genomföra konverteringen, 

eftersom anläggningen, enligt politikernas beslut, under inga omständigheter fick vara 

koleldad.275  

Trots att Helsingborg formellt fattat beslut om att bygga ett eget kraftvärmeverk, befann 

sig kommunen i ett fortsatt beroendeförhållande till en rad aktörer. Den 9 december 1980 

redogjorde Bertil Lannefors för överläggningar med kommunstyrelsen beträffande förslaget 

om konvertering. Till grund för det beslut som togs låg bl. a. följande antaganden. För det 

första: den "våldsamma" oljeprisstegringen inklusive sannolik fortsatt ytterligare prisstegring 

skulle göra att elproduktionen med olja blev mycket dyrare än köpt kraft efter råkrafttaxor 

baserade på nuvarande produktionssystem (Sydkraft). För det andra: underskotten i 

kraftvärmeverket vid oljeeldning måste helt täckas genom elleveranserna – i realiteten 

detaljleveranserna – eftersom högspänningsleveranserna måste följa Sydkraft och övriga 

strömleverantörer. För det tredje: den största förbättringen för värmeproduktionen skulle 

komma dels genom ersättandet av olja med kol, dels genom prissättningen av en del av 

överskottsvärmen efter kolpriset. För Helsingborg framkom enligt Lannefors därför följande 

slutsatser: 

 

• konvertering av det oljeeldade kraftvärmeverket till koleldning var ett "måste." 
• konvertering vid senare tillfälle var ett dyrare alternativ än konvertering direkt. 
• taxeökningar på eltaxorna för att täcka växande underskott vid oljeeldning kunde 

kritiseras. 

                                                 
274 Polvall (1991), sid. 173. 
275 Intervju Billy Diné 2002-07-11.  
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• genom koleldning från början kunde taxehöjning undvikas, och värmetaxorna kan 
hållas lägre.276  

 

Genom konvertering menade Lannefors att anläggningen skulle skyddas från att vid mycket 

höga oljepriser bli en ekonomiskt dålig affär till att sannolikt bli en bra affär för energi-

konsumenterna.277 Utgångspunkten för Lannefors argumentation var det önskvärda i en stark 

koppling mellan bränsleval, mellan elkraft- eller värmeproduktion. Den 13 januari 1981 

redogjorde Lannefors vidare för vidtagna åtgärder för konvertering enligt styrelsens förslag.278 

På fullmäktigemöte i februari 1981 skulle ärendet avgöras. Det blev en lång och häftig debatt. 

Till slut enades de kommunala företrädarna om att det nya verket fick eldas med kol. Det var 

ett svårt beslut, men Björn O. Anderberg sade sig vara glad för att kommunen hade kommit 

undan oljeberoendet.279  

Anderberg påstår senare att det hela inte var över när beslutet väl klubbats. Sydkraft 

dök, enligt honom, upp på arenan igen när frågan uppkom att övergå till koleldning. Han 

säger att Sydkraft understödde konverteringen, men vad de hade för ögonen kan bara göras till 

föremål för spekulationer: Ville de ta över projektet i sin helhet? Eller ville de ha det som ett 

varnande exempel: se på Helsingborg, de har byggt ett kraftvärmeverk och hinner inte bygga 

det mer än halvfärdigt innan de måste bygga om det igen? Anderberg bedömer att Sydkraft 

inte hade gett upp tankarna på ett delat ägarskap till kraftvärmeverket utan fortsatte försöken 

in i det sista.280  

Helsingborg var på flera olika sätt fortsatt beroende av goda relationer med Sydkraft. 

Från Bertil Lannefors hade den 31 juli 1981 inkommit skrivelse om organisation för 

bränsleanskaffning. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna att Affärsverken anlitade Sydkraft 

som konsult samt att godkänna fortsatt arbete tillsammans med Malmö, Lund och Sydkraft, 

för att få en mera långsiktig samverkan i bränsle-, försörjnings- och beredskaps-

lagringsfrågor.281  

                                                 
276 1980: §292 Bilaga R, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
277 Ibid. 
278 1981: §30, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
279 Polvall (1991), sid. 174. 
280 Intervju Björn Anderberg 2002-01-29. 
281 1981: §213 Bilaga R, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
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Leif Josefsson, verksam i Sydkrafts koncernledning, berättar i en intervju om bakgrunden till 

samarbetet. Affärsverken ingick tillsammans med Sydkraft (och några andra kommuner) i 

Sydsvenska Bränslegruppen. En informell grupp med deltagare från Sydkraft och 

ägarkommunerna Malmö, Lund, Landskrona, Halmstad och Helsingborg bildades som senare 

utvecklades till ett bolag. Gruppen erhöll via Sydkrafts bränsleexperter information 

beträffande världsmarknaden på olja, kol och gas och fick bl. a. del av Sydkrafts bedömningar 

och prognoser beträffande bränsleprisutvecklingen, berättar Josefsson. Affärsverken hade 

därutöver anlitat Sydkrafts bränsleorganisation som agent för upphandling av kol. Vilka 

personer var drivande? Hur påverkade samarbetet relationen mellan Sydkraft och 

Helsingborgs kommun? Josefsson fortsätter. Sydkrafts Klas Bergstrand verkade 10 år i 

England och var enligt Josefsson oerhört kompetent och helt "outstanding" inte bara i 

Sydkraft utan i hela branchen. Han var enligt Josefsson en "världsvan affärsman med ett 

globalt affärsperspektiv." Josefsson tillstår att han var chef för Bergstrand under ett antal år 

men att egentligen var det Bergstrand som på bränsleområdet var chef över honom med sina 

kunskaper. Josefsson säger att han lärde sig oerhört mycket av Bergstrand på både olje- och 

uransidan och att han är av uppfattningen att när Bergstrand kom in hade kommunerna inte en 

chans att ta till sig sådan kompetens. Josefsson anser att Sydkraft generöst ställde upp och 

hjälpte kommunerna, vilket sedan formade sig till Sydsvenska bränslegruppen. Josefsson 

uppger att han var med om att bilda ett bolag av det, United Fuel AB, med Klas Bergstrand 

som VD, där kommunerna erbjöds att bli delägare. Josefsson kommer inte ihåg om 

kommunerna blev delägare men kommunrepresentanterna satt med i styrelsen.282 

Hur påverkades relationen mellan parterna av samarbetet? Josefsson betonar att parterna 

upphandlade bränsle tillsammans, även om Sydkraft köpte bränsle för kommunernas räkning. 

De gemensamma affärerna "fick upp volymerna" vilket också Sydkraft hade glädje av. 

Josefsson påstår att det framför allt var kommunerna som hade glädje av det genom att de fick 

volymrabatter och framför allt tillgång till kompetens. Josefsson anser att samarbetet av 

Sydkraft användes som ett "diplomatiskt ingemansland": 

 

I konflikten kring kraftverk sade vi: låt oss använda det bränslebolaget som en neutral 
arena där vi möter och ställer upp och hjälper kommunerna. Jag vill påstå att det hade 
sin betydelse i sammanhanget för att hålla nere de stridigheterna. Parterna kunde vara på 
United Fuel och umgås och ha trevligt och vara hur goda kompisar som helst. Sedan gå 
på ett annat möte och slåss som hund och katt. Det var någon slags neutral zon, det var 
viktigt i sammanhanget.283  

                                                 
282 Intervju Leif Josefsson 2003-05-22. 
283 Ibid. 
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Björn O. Anderberg påpekar att Sydkraft även fortsättningsvis hade monopol på 

elleveranserna: Affärsverken kunde inte köpa från någon annan. Även om Helsingborg 

byggde ett eget kraftvärmeverk kunde kommunen på det sättet bara tillgodose en begränsad 

del av elbehovet. Björn O. Anderberg betonar också det gemensamma behovet av ett 

samarbetsklimat. Det är i det läget Sydkraft förde in diskussionen om bränsleinköp. 

Anderberg säger också att Billy Diné, som vid tillfället var projektledare för bygget av 

kraftvärmeverket, var ganska samarbetsvillig och vänligt inställd till tjänstemännen på 

Sydkraft, som också var "vänliga och behagliga." Björn O. Anderberg utgår från att de aldrig 

förlorade på att ha gemensamma affärer. Han fortsätter och menar att Sydkraft hade folk som 

kunde köpa in bränsle, men att Affärsverkens personal inte hade den kompetensen. Anderberg 

vill understryka att det var Sydkraft som dominerade och hade de personella förutsättningarna 

genom Klas Bergstrand.284  

Samarbetslösningen mellan Sydkraft och Affärsverken fick konsekvenser också för 

relationen till Boliden. En tjänsteman, som sedan 1975 i olika befattningar arbetat med 

energifrågor på företaget, uppger att Boliden sekundärt fick del av Affärsverkens samarbete 

med Sydsvenska Bränslegruppen och United Fuel AB eftersom ersättningen för 

värmeleveransen baserades på oljepriset, vilket enligt honom var väldigt lågt eftersom 

Affärsverken kunde ingå i samarbetet. Tjänstemannen uppskattar att Bolidens värde på 

överskottsvärme i samarbetets första skede hade varit avsevärt högre om dåvarande 

Helsingborgs Affärsverk själva hade köpt sin olja.285 Efter förslag av Affärsverksstyrelsen 

hade kommunfullmäktige 1981 beslutat att Affärsverken, från och med 1982, skulle kallas 

Energiverken.286  

I september 1982 var det dags för provkörning av Västhamnsverket. Leveransen av 

överskottsvärme hade varit mindre än under föregående år. Överläggningar hade tagits upp 

med Boliden beträffande det tilläggsavtal som skulle bli aktuellt när kol ersatte olja som 

bränsle i kraftvärmeverket. Eftersom kol var billigare än olja skulle värdet av värmen minska 

och därmed även betalningen till Boliden. En ny tid kom att ta vid för Helsingborgs 

energisystem, också i relationen till Boliden.287 Den 28 april 1983 var det officiell invigning. 

Pannan i kraftvärmeverket fylldes med kol.288  

 

                                                 
284 Intervju Björn O. Anderberg 2002-01-29. 
285 Intervju Hans Nilsson 2002-01-29. 
286 Ur Affärsverkens årsberättelse 1981, Affärsverksstyrelsens protokoll. 
287 Nordvästra Skånes Tidningar 1983-01-12. 
288 Polvall (1991), sid. 177. 
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Tabell 3. Viktiga händelser i Gävles energiutveckling. 
 
1951 Fjärrvärme i begränsad skala  

1957 Första fjärrvärmeutredningen genomförs 

1960 Gävle Industriverk tar över värmecentral  

1962 Ny fjärrvärmeutredning genomförs  

1963 Samtliga bostadsföretag avstyrker fjärrvärmeförslag  

1964 Industriverken fortsätter mobilisera stöd  

1965 AB Gavlegårdarna etablerar system, inte Industriverken  

1966 Krångede föreslår del i oljekondenskraftverk  

1967 Krångede planerar oljeeldat kraftvärmeverk  

1969 Beslut: stadsdelscentraler genom kommunala Energiverken  

1969 Krångede skall bygga kärnkraftverk 

1970 Nej till kärnkraft från Vattenfall och Krångede 

1973 Vattenfall och Krångede framför nya oljekondensförslag 

1974 Gävle kommunfullmäktige godkänner Krångedeavtalet 

1979 Krångede förlorar avtalstvisten 

1979 Utredning om koleldat kraftvärmeverk m. Krångede 

1980 Krångede häver avtalet  

1983 Överskottsvärme från Krångede, elkraft från Vattenfall 
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7 Industriverksstyrelsen och fjärrvärmen i Gävle (1945–1966) 
 
Drätselkammarens ordförande i Gävle tvekade efter ett långt möte april 1965 kring fjärrvärme 
och var än mer tveksam till Industriverksstyrelsens försök att introducera tekniken i Gävle. 
Var det verkligen till gagn för tänkta abonnenter? Till skillnad från Drätselkammarens 
ledamöter kände sig Industriverkschefen Alvar Ekström lugn och säker på en sak. 
Kraftvärmens tid skulle snart komma, det var han helt övertygad om. Ekström tvekade aldrig 
om fördelarna med samproduktion av värme och elektricitet, det var framtidens teknik. I det 
politiska klimat som rådde tyckte han sig ändå ha nått flera viktiga framsteg men 
Drätselkammaren tvekade. När kraftvärme- och fjärrvärmetekniken introducerades lokalt var 
det inte längre frågan om uppfinningar eller innovationer. Att välja system handlade i hög 
grad om att välja organisation. I Gävle skulle en relativt etablerad fjärrvärmeteknik spridas 
genom en befintlig organisation. Kapitlet beskriver hanteringen av energifrågor i den 
kommunala organisationen: processerna bakom fjärrvärme och kraftvärme. 
 

7. 1   Drätselkammaren, elkraften och stadssaneringen 
 
Kapitlet handlar om Gävle stad och framväxten av det kommunaltekniska engagemanget.289 

Gävle är tätort och centralort i Gävle kommun som ligger i Gävleborgs län. Kommunen har 

92.000 invånare, varav 68.000 invånare i tätorten (2003). Gävle är en industri- och 

handelsstad med historiska traditioner. Goda kommunikationer, fiske och utrikeshandel med 

järn, boskapsprodukter och trävaror har spelat stor roll för stadens äldre utveckling. Vid 1500-

talets mitt var Gävle en av Sveriges viktigaste städer och hamnar. Genom inrättandet av det 

bottniska handelstvånget 1636 fick Gävle en försvagad ställning som köpmanna- och 

sjöfartsstad. Ställningen förbättrades 1673 när Gävle förlänades status som stapelstad. En 

stapelstad var i äldre tid en priviligierad handelsstad dit alla varor fraktades som såldes till 

övriga världen. Övriga städer längs Norrlandskusten (bl. a. Hudiksvall och Härnösand) var 

undantagna möjligheten. Så kallade uppstäder hade endast rätt att bedriva passiv handel, 

vilket avsåg handel inom landet. I stapelstaden Gävle fanns skeppsvarv och företag som 

skötte frakter av varor. Handelshus, rederier, grosshandlare och fabrikörer dominerade Gävles 

utveckling under en expansiv era som kom att vara långt in på 1800-talet, även om Gävle 

1765 fråntogs de tidigare handelspolitiska privilegierna.290  

En ny tid kom i stadens utveckling vid 1800-talets mitt. Gefle-Dala järnväg startades 

1855 på initiativ av bruksägare från Gästrikland och grosshandlare från Gävle och hela 

sträckan till Falun invigdes 1859. Gefle-Dala järnväg var Sveriges första färdigbyggda 

järnväg. Skälen till anläggandet var framför allt handelspolitiska. Under 1800-talets början 

                                                 
289 Med kommunaltekniskt engagemang avser jag (även i Gävle) kommunal aktivitet inom något (eller några) av områdena 
gas, vatten, avlopp, elektricitet, bostadsförsörjning, fjärrvärme och avfallshantering. 
290 Söderberg (1946), sid. 128-204. 
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exporterades stora mängder stångjärn via Gävle, men handeln tog fart rejält efter 1856 när 

export av tackjärn blev tillåtet. Bruken i Gästrikland fick en stor fördel av Gävles tidigare 

handelstradition.291 Gävle upplevde ett starkt uppsving som industristad under det sena 1800-

talet, t. ex. genom varvsnäringarna (Gävle varv grundades 1873). År 1899 skedde en, på både 

kort och lång sikt, för Gävle mycket viktig ny industrietablering. Skogsbolaget Korsnäs hade 

1855 bildats som Korsnäs Sågverks Actie Bolag i syfte att få avsättning för virket utefter 

Västerdal- och Österdalälven. Det första sågverket, en ångsåg, låg i Korsnäs utanför Falun. 

Korsnäsbolaget flyttade 1899 sitt sågverk från Korsnäs till Bomhus i Valbo kommun, strax 

utanför Gävle. Där byggdes också fabriker för sulfit- och sulfattillverkning (1910 och 

1915).292 1910 införlivades Bomhusområdet i Gävle stad. Korsnäs blev sedan delägare i 

Krångede kraftbolag 1927 i syfte att trygga sin kraftförsörjning. Kraftgruppen Krångede 

utgjordes av Bergslagens gemensamma kraftförvaltning (BKG), Fagersta Bruk, Korsnäs, 

Sandvikens Jernverk, SKF, Stockholms stad och Sydkraft. Genom Krångede fanns en 

industriell samverkan på elförsörjningsområdet i Mellansverige. Sulfit- och 

sulfattillverkningen i Korsnäs blev alltmer omfattande under 1920- och 1930-talen.  

Långtifrån alla Gävleföretag expanderade under perioden. Från första till andra 

världskriget märktes allmänt en klart nedåtgående trend i Gävles näringsliv. Vad gäller tiden 

före andra världskriget anser Gröndahl i sin analys i jubileumsskriften Den samtida historien 

(1995) att Gävle stads förhållandevis svaga ekonomiska och befolkningsmässiga utveckling 

under seklets första hälft satte ytterst snäva ramar för den kommunala politiken, vilket kom att 

befrämja en anda av samförstånd, kanske till och med avpolitisering. Efter andra världskriget 

blev utvecklingen, enligt Gröndahl, en annan.293 Låt oss, för att sätta in Gröndahls 

resonemang i en konkret problematik, titta närmare på utvecklingen för några aktörers 

verksamhet i Gävle, det viktigaste kommunala bostadsbolaget och kommunala 

Industriverksstyrelsen (med ansvar för energiförsörjning).  

En motion inlämnades 1913 i Gävle Stadsfullmäktige om att staden skulle bygga 

bostäder för att lindra den skriande bostadsnöd som rådde före första världskriget. 1916 

föreslog en tillsatt bostadskommitté att ett bostadsföretag skulle bildas som skulle bygga och 

förvalta arbetarbostäder i Gävle. Staden skulle gå in och teckna aktier i bolaget (som 

inledningsvis var halvkommunalt) för 20.000 kronor samt bistå med tomter och lån till låg 

ränta. Bolaget konstituerades i februari 1917 och fick namnet Gavlegårdarna. Verksamheten 

                                                 
291 Söderberg (1946), sid. 204-221. 
292 Sundell (1991), sid. 14-19. 
293 Gröndahl (1995), sid. 57-59. 
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under 1920- och 1930-talen var emellertid blygsam och bolaget hade tidvis svårigheter med 

finansiering och uthyrning. Bolaget godkändes som allmännyttigt 1948.294 

Hur utvecklades energiförsörjningen i Gävle före andra världskriget? Enligt Henricson 

har elkraftförsörjningen länge legat som ett oroande, olöst problem, först för staden Gävle och 

sedan för kommunen. Han anser att det har lett till vissa punktvisa satsningar men inte till 

något större inflytande över elproduktionen.295 Låt oss snabbt rekapitulera utvecklingen. 

Elektriciteten till Gefle-Dala Järnvägs AB och några andra abonnenter tillhandahölls från 

1892 av ett enskilt bolag, Gefle Elektriska Belysningsaktiebolag (som sedermera övertogs av 

staden).296 Redan 1893 hade Gävle Stadsfullmäktige, utan framgång, försökt bli ägare till 

Älfkarleby kungsgård och vattenfall.297 Med tanke på Kungliga Vattenfallsstyrelsens senare 

vattenkraftutbyggnad av Älvkarleby (och Dalälvens utlopp) var det ett centralt besked, som 

Gävle stad tvingades ta emot 1893 – staden gick miste om en stor möjlighet till inflytande 

över den framtida elförsörjningen. Gävle stads elverk inledde sin verksamhet 1903. 

Industriverksstyrelsen, från början benämnd Belysningsstyrelsen, tillkom genom beslut av 

Stadsfullmäktige 1901 (från och med 1947 användes namnet Industriverksstyrelsen).298 

Industriverksstyrelsens arbetsuppgifter hade innan 1901 skötts av Drätselkammaren, som 

ansvarade för ett gasverk. Gasverket påbörjade sin verksamhet 1861 på en privat entreprenörs 

initiativ. År 1891 utnyttjade Drätselkammarens byggnadsavdelning rätten att lösa in 

gasverket, som övergick i kommunal ägo. Gasverket förde efter andra världskriget en tynande 

tillvaro och lades ned 1960.299  

För egen elkraftproduktion köpte Gävle stad 1918 in Dönjefallet i Ljusnan men sålde det 

igen 1942 eftersom det bedömdes vara oekonomiskt att bygga ut så länge staden inte kunde få 

igång ett samarbete med ägarna till ovanför och nedanför liggande fall. År 1928, året efter att 

Korsnäs tackat ja till erbjudandet från Krångede, erbjöds också staden att köpa andelar för 

660.000 kronor men tackade nej på grund av rädslan för skuldsättning.300 Tiden före andra 

världskriget innehöll ett antal centrala händelser som tillsammans bidrog till minskat 

inflytande för Gävle stad över den egna elproduktionen. Utvecklingen – eller bristen på 

                                                 
294 Det goda boendet: Gavlegårdarna 1917–1992 (1992), sid. 16f. Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening i Gävle 
(HSB) bildades 1934. 1948 tillkom ytterligare ett allmännyttigt bostadsföretag, nämligen Stiftelsen Hyresbostäder. HSB fick 
i uppdrag att vara verkställande organ för stiftelsen och förvalta dess fastigheter. 1971 utökades verksamheten till att även 
omfatta uppförande av offentliga byggnader i Gävle kommun. 
295 Henricson (1987), sid. 27. 
296 Arbell (1946), sid. 316. 
297 Bellander (1946), sid. 821. 
298 Antalet ledamöter och suppleanter i Gävle Industriverksstyrelse skiftade under åren. 1964-1967 hade styrelsen 3 
ledamöter och 2 supplenter. 1968-1971 3+3, 1971-1973 5+5, 1974-1976 7+5, 1977-1985 hade Energiverksstyrelsen 
(namnbyte 1969) 9 ledamöter och 7 suppleanter. 
299 Bellander (1946), sid. 821. 
300 Ibid. 
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utveckling – fortsatte under hela efterkrigstiden. Vid mitten av 1970-talet producerades cirka 

en fjärdedel av hela energibehovet inom kommunens gränser, huvudsakligen som 

kondenskraft. Vattenkraften gav bara några procent av hela behovet. De stora energikrävande 

industrierna (bl. a. Korsnäs) ansvarade i stort sett själva för sin elförsörjning. Energiverken i 

Gävle hade hand om nästan all detaljdistribution av el (cirka 90%), men producerade av det 

bara 5-6 procent. Resten köptes, till allra största delen från Vattenfall.301  

Decennierna efter andra världskriget var på många sätt en mer expansiv epok i Gävles 

näringslivshistoria – efter en längre tids dvala. Efter 1945 dominerade metallvaru- och 

elektroteknisk industri näringslivsutvecklingen genom bl. a. Gävle Vagnverkstad (Sveriges 

största tillverkare av godsvagnar), Skoglund & Olsson (känt för bl. a. järnspisar och leksaker), 

Svendsen & Wikströms värmepannefabrik och AGA:s radiofabrik. Verksamheten i dessa och 

andra företag ersatte de gamla näringsgrenarna som tappat mark. Efter Korsnäs förvärv av 

Marma-Långrörs AB 1960 ändrades namnet till Korsnäs-Marma. Gävles expansion och 

utveckling kom att omfatta andra områden än som tidigare sjöfart och handel. Gävles 

befolkning ökade snabbare än rikets åren 1946 till 1962 – en period när stadens 

dragningskraft var stark.302 Skogsbolaget Korsnäs – genom engagemanget i energiföretaget 

Krångede – är en av aktörerna som skall belysa hur den traditionsrika handelsstaden Gävle 

inte bara blev en industristad utan också en fjärrvärmestad. Gävle stad blev under 

efterkrigsåren och framåt en stark aktör inom bostads- och bebyggelseplanering. 

 
7. 2   Planering för att bygga bort ett stycke fattigsverige 
 

I centrala Gävle har bebyggelsen alltid delats in efter Gavleåns diagonala sträckning genom 

tätorten. "Norr eller söder om ån" har varit en viktig utgångspunkt för såväl stadsplanering 

som studier av tätortens utveckling. Norra delen av Gävles stadskärna (delen norr om 

Gavleån) ödelades nästan helt av den stora stadsbranden år 1869 och stadsdelen fick därefter 

en ny stadsplan. Stadsplanen utgick från ett strikt rutnätsmönster där regelbundet 

återkommande esplanader skulle fungera som brandgator. 1800-talsstaden Gävle hade norr 

om Gavleån ett rätvinkligt system av kvarter indelade i flera var för sig bebyggda fastigheter 

med hus i två eller tre våningar och stora gårdsytor.303 Nya tider skulle komma för 

fastigheterna. I några kvarter söder om Staketgatan genomfördes mellan 1947–1951 en första 

sanering av bebyggelsen som planerats efter den stora branden 1869. Norr om Staketgatan låg 

                                                 
301 Henricson (1987), sid. 28. 
302 Bladh (1995), sid. 118-125, 136. 
303 Andrén (1946), sid. 55-120. 
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stadsdelen Nordost med småhusbebyggelse och verkstadslokaler som revs på 1960-talet. Idag 

upptas Gävle norr om Gavleån till stor del av sammanhängande komplex i fyra eller fem 

våningar, t. ex. stadens första renodlade affärs- och kontorshus Flanör som invigdes 1967. 

1972 invigdes det första parkeringshuset i centrala Gävle: delar av Norra Skeppargatan och 

Norra Stapeltorgsgatan byggdes över och Stortorgets yta decimerades med en fjärdedel.304  

Söder om ån ligger stadsdelen med samma namn, nämligen Söder. Stadsdelen 

genomkorsas i nord-sydlig riktning av Södra Kungsgatan. I stadsdelen har tendensen till 

citysanering och nybyggnation varit än mer accentuerad än på Norr. 1938 kom dåvarande 

stadsarkitekten i Gävle, Sven Wranér (1894–1965) med ett förslag till ny stadsplan för Söder 

(närmare bestämt området mellan Gavleån, Södra Centralgatan, Brunnsgatan och Södra 

Kungsgatan) avseende bl. a. breddning av Södra Kungsgatan. Biltrafiken väntades öka i 

omfattning och gatan behövde breddas, menade Wranér. Vad som ansågs vara nedgången 

bebyggelse dominerade stadsdelen vid tidpunkten för förslagets inlämnande.305  

Bebyggelsen på Söder utgjordes i huvudsak av äldre hantverks- och affärslokaler, 

småhus samt gårdar av trä runt oregelbundna gator och gränder. Det var trångbott och Wranér 

bedömde att handeln behövde bättre lokaler, invånarna bättre bostäder – och biltrafiken ökat 

utrymme. Gävle Stadsfullmäktige hade i augusti 1941 beslutat att utse Drätselkammaren till 

förmedlingsorgan för statliga bostadslån och de statliga stödåtgärderna användes för att 

stimulera bostadsbyggandet. Den konkreta förändringen av bebyggelsen på Söder inleddes 

1943 genom att arbetsgruppen "Delegerade att följa bostadsfrågan i Gävle" tillsattes. En för 

bostadsfrågor särskilt utsedd kommunal kommitté började sitt arbete. 1945 utfördes en 

bostadsundersökning bland boende i Gävle i syfte att "erhålla uppfattning om de aktuella 

bostadsförhållandena och upplysning om önskemålen beträffande bostäder."306 Bostads-

undersökningen utfördes av bostadskommittén i samarbete med Statens byggnadslånebyrås 

utredningsavdelning. Uppgifterna samlades in genom husbesökare och resultaten publicerades 

i skriften Gävle stads hushålls- och bostadsundersökning. Arbetet utmynnade i ett förslag till 

plan för bostadsförsörjningen under åren 1946–1955.307 Ungefär samtidigt infördes på 

nationell nivå ett nytt system för statliga byggnadskreditiv. Gävle stads Drätselkammare 

började efter krigsslutet bedriva en aktiv markpolitik i större skala genom att köpa in 

fastigheter på stadsdelen Söder – för att på sikt kunna förändra bostadsbeståndet. Det gick 

                                                 
304 Thunwall (1995), sid. 241-274. 
305Det goda boendet: Gavlegårdarna 1917–1992 (1992), sid 50-52. 
306 Ibid. 
307 Gävle stads hushålls- och bostadsundersökning. Nuvarande bostadsförhållanden och önskemål beträffande bostäderna i 
framtiden. (1945) 
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långsamt, eftersom många fastighetsägare inte ville sälja till staden. Louis Campanello (f. 

1915) fungerade sedan 1944 som stadsnotarie vid Drätselkammarens kansli. 1947 utnämndes 

Campanello till fastighetschef, en nyinrättad tjänst. Fastighetskontoret i Gävle inrättades 

samma år och Campanello fick en central roll i omdaningen av bebyggelsen i centrala Gävle. 

Ny byggnadslag, byggnadsstadga samt bostadsförsörjningslag kom året därefter, 1948. 308 

1951 lade Fastighetskontoret i Gävle fram en utredning med konkreta förslag till 

sanering, en så kallad saneringsplan. 1953 antogs en generalplan av Stadsfullmäktige. Det 

gjordes inom ramen för generalplanen utredningar om stadsplanesituationen, fastighets- och 

äganderättsförhållanden, bebyggelsen och markens beskaffenhet, ledningar för vatten, avlopp 

med mera. 1953 inleddes på Söder, det vidsträckta området söder om Gavleån, en 100-

procentig stadsdelsförnyelse. I enlighet med saneringsplanen från 1951 för det 320.000 kvm 

stora området jämnades kvarter efter kvarter med marken och ersattes med nya fastigheter, 

där ett 15-tal höghus på vardera 13 våningar kom att dominera bilden. Nya tidens 

jättekomplex i betong tog över.309 En rad förhållanden i Gävle stad hade möjliggjort aktiva 

förändringar i stadsbebyggelsen. Ärendena till sammanträdena i Gävle Stadsfullmäktige 

behövde, som i andra svenska städer, förberedas och samordnas. Från 1887 utfördes arbetet 

genom ett beredningsutskott. Drätselkammaren skulle från 1954 överta uppgifterna. Martin 

Henriksson (1892–1975) var Drätselkammarens ordförande åren 1947–1959. Gävle skulle, 

som en del av nyordningen, också få en Stadsdirektör. Reglementet för den nya 

Drätselkammaren fastställdes av Länsstyrelsen i Gävleborg den 19 november 1954 och trädde 

i kraft den 1 januari 1955. Drätselkammaren skulle enligt reglementet bestå av nio ledamöter 

och sju suppleanter, valda för en tid av fyra år. Stadsfullmäktige skulle utse ordförande och 

vice ordförande. Vidare skulle inom Drätselkammaren finnas ett arbetsutskott, bestående av 

fyra ledamöter och lika många personliga suppleanter med Drätselkammarens ordförande som 

ordförande.310 

Situationen för bebyggelseplanering var mycket speciell i Gävle efter andra världskriget. 

Drätselkammarens förändrade befogenheter var en väsentlig faktor i sammanhanget. 

Saneringsarbetet i Gävle gick vidare och även stadsdelen Norr blev ett saneringsområde. I 

stadsdelen Norr, söder om Staketgatan, planerades ny centrumbebyggelse, både i form av 

bostäder, stora varuhus och mindre affärslokaler.311 Frågan aktualiserades hur 

nybyggnationerna på Söder och Norr skulle uppvärmas. Vad gäller försörjning av 

                                                 
308 Det goda boendet: Gavlegårdarna 1917–1992 (1992), sid 50-52. 
309 Folkesdotter (1995), sid. 143-198, Peterson (1995), sid. 199-239. 
310 Grangert (1963), sid. 26. 
311 Thunwall (1995), sid. 241-274. 
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värmeenergi förekom fjärrvärme i begränsad skala i Gävle redan 1951, som Henricson 

påpekar.312 Det året togs, genom stadens Sjukvårdsstyrelse, den oljeeldade värmecentralen 

Samariten vid Södertull i drift.313 1960 övertog Gävle stads Industriverk ansvaret för 

centralen, som även levererade värme till närliggande objekt på stadsdelen Söder (som Södra 

Folkskolan, Yrkesskolan, Praktiska Realskolan och spårvagnshallarna).314 Övertagandet av 

centralen skedde i samband med samgåendet mellan Gävleborgs läns landsting och Gävle stad 

1960.315 Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna hade i än högre grad anammat idén 

om kollektiv uppvärmning av fastigheter: företagets blockcentraler försörjde 1350 

hyreslägenheter inom Kristinaplansområdet (nära Södertull), 1540 på Brynäs och 550 på 

centrala Söder.316  

1961 stod Söderområdet färdigt för bilar, boende och affärsidkare, kanske också för 

fjärrvärmeanslutningar? Stadsarkitektkontoret och Byggnadsnämnden (1949) hade ansvar för 

ärenden avseende planläggning och byggnadslov i Gävle. Tjänstemännen i Drätselkammare, 

Stadsarkitektkontor och Fastighetskontor planerade för fortsatt sanering av äldre bebyggelse i 

Gävle, mot slutet av 1960-talet även av andra områden i tätorten. Det försvunna Öster hade 

byggts upp i slutet av 1800-talet ur förödelsen efter den stora branden 1869, öster om 

järnvägen. Området var efter 1869 hem för sjökaptener, lotsar och matroser; det var sjöfolkets 

kvarter.317 I den bemärkelsen var det gamla Öster en fläkt av Gävles verkliga storhetstid. 

Nästan precis 100 år senare började grävskopor äta sig in i kåkstadens nergångna träkvarter – 

det var denna gång inte eldsflammor som lade området i grus och aska. Öster hade 1975, när 

allt stod klart, blivit till dryga 700 moderna men relativt billiga lägenheter.318  

Bostadsbyggande var i Gävle under 1950-, 1960- och 1970-talen i hög grad synonymt 

med saneringsinsatser av äldre bebyggelse. Kanske skulle fjärrvärmen få ett tidigt genombrott 

i Gävle, även på Norr, Öster och övriga delar av Söder än de närmast kvarteret Samariten? 

                                                 
312 Henricson (1987), sid. 9. 
313 1950: §318, Industriverksstyrelsens protokoll. "Samariten" har varit känt för äldrevård i olika former under årens lopp och 
har sin grund i den arbets- och försörjningsinrättning, kallad fattighus, som togs i bruk 1881. Området utökades vid slutet av 
1890-talet. Ett sinnessjukhus byggdes 1904 på området. Eftersom där fanns trädgård, djur, verkstäder och en vedgård var 
inrättningarna självförsörjande till 1950-talet. Senare, bl. a. 1953, har byggnader uppförts för rehabilitering och annan vård. 
1961 blev Södertulls sjukhus central för långtidssjuka i hela Gästrikland. 
314 1960:§21 och 40, Industriverksstyrelsens protokoll. 
315 En kraftfull 100-åring: Gävle energi 100 år 1892-1992 (1992) sid. 61. 
316 Det goda boendet: Gavlegårdarna 1917–1992 (1992), sid 130. 
317 Ibid. 
318 Thunwall (1996), sid. 241-274. 

117



   

  

 

7. 3   Spänningsomläggningen – en utdragen historia 
 

Eldistributionen var i Gävle en första komplicerande och begränsande faktor för fjärrvärmens 

utveckling. Gävle var efter andra världskriget en av de få helt färdigbyggda städerna i Sverige 

som i huvudsak fortfarande hade likström och hade att övergå direkt till växelström. Staden 

anlitade vid mitten av 1940-talet extern kompetens, professor Sten Velander (1880–1953), 

som utförde en omfattande utredning som ett förslag på hur problemet kunde lösas.319 Sten 

Velander hade 1927 utnämnts till professor i elektrisk anläggningsteknik vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm, en befattning han innehade till pensioneringen 1945. Nils 

Holmin var en av de första tjänstemännen som började arbeta på kommunala Industriverken i 

Gävle med liknande frågor. Holmin kom 1957 till Gävle och fortsatte sedan 1960 arbeta för 

stadens elleverantör Vattenfall.320 Vad gäller sättet att bygga upp distributionsnätet för el på 

anser Holmin att Velanders utredning innehöll förslag som avvek rätt kraftigt från det som var 

brukligt inom branschen vid tidpunkten. Förslagen gällde, med den tidens mått mätt, 2-3 

gånger större transformatoranläggningar för 10 KV högspänning än normalt.  

Efter många diskussioner beslutade Gävle Stadsfullmäktige att byggnationen skulle ske i 

enlighet med Velanders förslag.321 Alvar Ekström skulle, som chef för Industriverken, driva 

igenom planerna och Nils Holmin berättar att i syfte att åstadkomma det anställde Ekström 

Janis Bubenko som byråingenjör, för att han tillsammans med övriga medarbetare skulle 

effektuera idéerna. Under tiden ansåg Bubenko emellertid att Velanders ideer inte passade för 

Gävle. Bubenko genomförde en egen utredning. I den föreslogs hälften så stora 

transformatorstationer och helt ny uppläggning av kabelnätet för 10 KV.  

Alvar Ekström fattade beslut i Industriverksstyrelsen att sätta igång och bygga 

eldistributionsnätet på Bubenkos vis. Därefter uppdagades vid ett möte i 

Industriverksstyrelsen att utbyggnaden inte stämde överens med vad Gävle Stadsfullmäktige 

beslutat.322 Under 1950-talet var Ekström därför som tjänsteman allmänt begränsad i sitt 

handlingsutrymme. Han var beroende av Industriverksstyrelsen, som i huvudsak bestod av 

kommunpolitiker. Bubenko efterträddes av Stig Nordström.323 Under den period Nordström 

var anställd rådde begränsad aktivitet, i väntan på vidare besked i eldistributionsfrågan. Nils 

                                                 
319 1946: §105 bilaga "Riktlinjerna för Gävle Elektricitetsverks utveckling". Industriverksstyrelsens protokoll. 
320 Under sin tid på Vattenfall 1953–1993  arbetade Holmin både i planerings- och stabsavdelningen (fram till 1974) och 
därefter på avdelningen för produktionsplanering. Intervju Nils Holmin 2003-04-14 
321 Sten Velander i samarbete med Gustaf Löfgren, E. M. Andreason: Gävle stads framtida elförsörjning : generalplan 
utarbetad åren 1947-49 (1945). 
322 Intervju Nils Holmin 2003-04-14. 
323 1951: § 69 bilaga B om Bubenkos uppsägning, Industriverksstyrelsens protokoll. 
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Holmin efterträdde Nordström som byråingenjör.324 Stadsfullmäktige i Gävle fattade under 

1940- och 1950-talen flera beslut om likströmmens avveckling och i april 1956 beslutades om 

en avvecklingsplan för likström över åtta år. Först 1964 kopplades de sista av abonnenterna i 

Gävle över till växelström.325 Gävle stad präglades under det tidiga 1960-talet av en utdragen 

spänningsomläggning på elområdet, omfattande citysaneringar och storskaliga 

nybyggnationer i tätortens närområde. Den utdragna processen kring spänningsomläggningen 

var en begränsande faktor för eventuell utvidgning av fjärrvärmen i Gävle, eftersom 

Industriverkens personella resurser fram till 1964 var hårt inriktade på att lösa aktuella 

eldistributionsfrågor.326  

Från 1957 kom distributionsingenjören Bengt Landqvist att arbeta i kommunala 

Industriverken. Landqvist var civilingenjör från Chalmers med inriktning starkström. Han 

hade tidigare erfarenhet från ASEA och av att ersätta likström med växelström i Ljungby i 

Småland. Liknande problem väntade i Gävle. Bengt Landqvists far, Sigfrid Landqvist, var 

elverkschef, men han avrådde uttryckligen sonen från att söka sig till Gävle.327 Bengt 

Landqvist uppgav som skäl att Alvar Ekström, dåvarande direktör för kommunens 

Industriverk, t. ex. aldrig direkt tog kontakt med personalen. När något skulle framföras gick 

han till Landqvists far, som var elverkschef. Han fick i stället framföra ärendet vidare. Bengt 

Landqvist anser att anställd personal därför sällan träffade sin chef. Landqvist junior 

efterträdde först sin far som elverkschef och 1967 Ekström som energiverkschef.328 Gävle var 

1945 så gott som helt beroende av elleveranser från Vattenfall och stomkraftnätet: några 

nämnvärda möjligheter att kunna påverka kraftpriserna hade inte staden.329 I Gävle fanns vid 

1950-talets slut och 1960-talets början få förutsättningar att, genom personalens kompetens i 

både elfrågor och värmefrågor, aktivt utmana Vattenfalls starka dominans på elområdet.  

 

7. 4   Stadens starke man och hans medhjälpare  
 

En viktig omständighet i det inledande skedet av fjärrvärmens utveckling i Gävle var 

relationen mellan politiker och tjänstemän. En förändrad inriktning från tjänstemanna- till 

politikerinflytande var inte helt oproblematisk när den först genomfördes i Gävle. 

                                                 
324 Intervju Nils Holmin 2003-04-14. 
325 En kraftfull 100-åring: Gävle energi 100 år 1892-1992 (1992), sid. 31. 
326 Rekonstruktionen av processen runt spänningsomläggningen och vilka personer som var inblandade bygger i mycket hög 
grad på intervju med Nils Holmin 2003-04-14, eftersom skrifliga källor (t.ex. Industriverksstyrelsens protokoll) inte ger några 
upplysningar i ämnet. 
327 Intervju Bengt Landqvist 2003-03-21.  
328 Ibid.  
329 Bellander (1946), sid. 821. 
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Maktfördelningen grupperna emellan var inte självklar, vilket ger upphov till frågeställningen: 

var fattades egentligen de avgörande besluten?  

Från 1960 var Drätselkammarens ordförande heltidsanställd, en post som Sven Larsson 

(s) innehade. Drätselkammaren omvandlades 1971 till kommunstyrelse och Larsson utsågs till 

kommunalråd – en befattning han innehade till 1976. Larsson hade sin bakgrund i 

Skogsarbetarförbundet. Larsson berättar i intervju att han 1960, som han uttrycker det, "stod 

med tomma händer" sedan han fått beskedet att dåvarande Fastighetsdirektören Louis 

Campanello hade accepterat en motsvarande tjänst i Göteborg. En kväll kort efter det att 

Campanello hade slutat sin tjänst kom Tage Johansson, som arbetade på Fastighetskontoret, 

hem till Larsson. Larsson anser att när Campanello flyttade till Göteborg var det svåra slaget 

för Larsson att Campanello hållit allt som rörde stadsbyggnad i sina händer. Larsson säger att 

Campanello inte släppte in någon, utan själv ville ha grepp om hela utvecklingen. När 

Campanello sedan for var det Tage Johansson som stod Larsson närmast på 

Fastighetskontoret och Tage kände väl till förhållandena i Gävle. Johansson fick därför ta 

hand om och fullfölja planerna. Larsson uppger att det kändes väldigt olustigt när Campanello 

flyttade, eftersom han satt inne med mycket kunskap. Nytt folk skulle få ta över och där anser 

Larsson att Tage verkligen var en "klippa", även om de två tidigare inte hade haft mycket med 

varandra att göra. Under den där kvällen hos Larsson berättade Tage Johansson om sin syn på 

den framtida utvecklingen och förklarade sig beredd att ställa upp i Campanellos ställe. De två 

pratade igenom problemen som de såg dem och kom överens om att Larsson skulle "satsa" på 

Johansson. Larsson tror i efterhand att om Campanello varit kvar hade Larsson och 

Johansson, naturligt nog, inte kommit varandra nära.330 Politikern Sven Larsson efterträddes 

1971 av Håkan Vestlund som kommunstyrelsens ordförande. Tjänstemannen Tage Johansson 

efterträddes året därefter av Sture Rosenlund som chef för Fastighetskontoret. Hur relationer 

mellan politiker och tjänstemän påverkade energi- och bebyggelseplanering och deras 

inbördes samband, både vad gäller form och innehåll, är motiverat att utreda vidare. Den 

inledande utvecklingen i Gävle kom i hög grad att handla om maktrelationer, inte bara mellan 

politiker och tjänstemän, utan även mellan olika grupper av tjänstemän.  

                                                 
330 Intervju Sven Larsson 2003-04-15.  
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7. 5   Industriverken etablerar ett nytt verksamhetsfält 
 

Fjärrvärmens introduktion planerades i Gävle från 1960-talets början och framåt med ledning 

i uppskattade behov i nybyggda bostadsområden. Ny bebyggelse aktualiserades i tätortens 

omedelbara närhet i flerbostadsområdena Sätra,331 Andersberg332 och Hemlingby.333 

Dessutom fanns planer för Hille (1 mil norr om tätorten) och Valbo (1 mil västerut, mellan 

Sandviken och Gävle). Fjärrvärmesystemet började expandera på allvar 1969, den första stora 

produktionsanläggningen i Carlsborg planerades för bl. a. det närbelägna Lasarettets räkning. 

Befintlig bebyggelse anslöts så småningom, bl. a. stadsdelen Brynäs, sydost om Gavleån.334 

Det är runt – och under – Lasarettet och spridda öar av saneringsområden och nybyggda 

bostadsområden som historien om Gävles lokala energisystem utspelar sig (se karta, figur 4).  

 
Figur 4. Karta över Gävle från 1980-talets slut som visar placeringen av kommunens 
hetvattencentraler.  

                                                 
331 Sätra (norr om lasarettet) är den stadsdel norr om centrala Gävle som ibland kallas "Den vita staden". Sätra började byggas 
1964. Centrum med höghus och butiker tillkom 1970 och byggdes i vitt av Gavlegårdarna. Runt centrum byggdes kedjehus, 
radhus och villor av flera olika byggherrar.Det goda boendet. Gavlegårdarna 1917-1992 (1992), sid 50-52. 
332 Andersberg är den stadsdel sydöst om centrum. 1972 påbörjades arbetena med stadsdelen, som byggdes i etapper och stod 
klar 1976. Det goda boendet. Gavlegårdarna 1917-1992 (1992), sid 71-74. 
333 Hemlingby är den stadsdel söder om centrala Gävle som började förtätas med villabebyggelse på 1960-talet. Det goda 
boendet. Gavlegårdarna 1917-1992 (1992), sid 76-77. 
334 Arbetarstadsdelen Brynäs började förändras på 1960-talet då nya stadsplaner utarbetades, tomter slogs samman och 
ändrade gatusträckningar gjorde att kvarter förändrades och småhus försvann. Det goda boendet. Gavlegårdarna 1917-1992 
(1992), sid 113-115. 
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Fjärrvärme blev från 1960-talets inledning och framåt en ny fråga att hantera för politiker och 

tjänstemän i Gävle. Jag avser beskriva berednings- och beslutsgången i den inledande fasen 

av ärendet. Vem initierade frågan? Vilken roll fick Industriverken och dess politiskt utsedda 

styrelse? Vilka faktorer bidrog till de problem som uppstod för fjärrvärmens etablering och 

spridning i Gävle? Den 2 februari 1962 framförde Industriverkschefen Alvar Ekström ett 

muntligt förslag till Industriverksstyrelsen att den, som Henricson säger, skulle uppdra åt 

firman AB Fjärrvärme i Stockholm att genomföra en utredning om eventuellt anläggande av 

fjärrvärme i Gävle.335  

De första initiativen till fjärrvärme i Gävle togs alltså inom den kommunala 

organisationen, som samtidigt var beroende av att kunna anlita extern kompetens för att kunna 

genomföra initiativen. Förslaget gjordes, som Henricson påpekar, med hänvisning till en av 

Svenska Värmeverksföreningen 1957 verkställd inventering av värmebehovet för bostäder 

och industrier i Gävle.336  

Sten Thomsson, dåvarande chefkonsult i konsultföretaget AB Fjärrvärme och ansvarig 

för utredningen beträffande värmeverk med senare utbyggnadsmöjlighet till kraftvärmeverk 

för Gävle, berättar att AB Fjärrvärmes VD Åke Björk, han själv samt professorn i Ångteknik 

vid KTH, Lage Malm, och sekreteraren i Svenska Värmeverksföreningen Torbjörn Waldenby 

redan tidigare ofta träffades till informella teknikutbyten inom fjärrvärme- och 

kraftvärmeområdet. Detta, liksom Sten Thomssons erfarenhet av tidigare stora 

fjärrvärmeutredningar, bl. a. den för Uppsala, var bakgrunden till att Värmeverksföreningen 

rekommenderade honom som utredningsman för Gävle.337 Utnyttjande av sådan extern 

kompetens i energifrågor förutsatte emellertid förankring inom den kommunala 

organisationen, vilket är viktigt att poängtera. Industriverksstyrelsen beslutade den 2 februari 

1962 att den föreslagna utredningen fick utföras, under förutsättning att intresse för 

fjärrvärmeprojektet fanns hos stadens Drätselkammare.338  

Fjärrvärme i större skala var en ny företeelse i Gävle. Dessutom var det inte alls givet att 

stadens Industriverksstyrelse skulle vara huvudman för en sådan satsning. Nästa steg i 

processen var därför att, från Industriverksstyrelsens sida, försöka göra projektet naturligt 

hemmahörande på den kommunala organisationens agenda. Även det skedde med extern 

hjälp. Ett nytt sammanträde ägde rum den 21 mars 1962 inför Drätselkammarens 

arbetsutskott. Till sammankomsten var även Industriverksstyrelsens ledamöter kallade. Under 

                                                 
335 Ibid. 
336 1957: §15, Industriverksstyrelsens protokoll.  
337 Intervju Sten Thomsson 2003-11-15. 
338 1962: §13, Industriverksstyrelsens protokoll.  
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mötet förordades fjärrvärmeprojektets förverkligande i Gävle av en speciellt inbjuden gäst. 

Sekreteraren i Svenska Värmeverksföreningen, Torbjörn Waldenby, lämnade en detaljerad 

redogörelse för fjärrvärmefrågans läge och utveckling i 10 svenska städer. Redogörelsen var 

baserad på aktuell driftsstatistik. Waldenby meddelade att han, för sin del, med ledning av de 

uppgifter han fått om bebyggelsens karaktär i Gävle, ansåg att det var hög tid att närmare 

utreda ekonomiska och tekniska förutsättningar för en centraliserad värmeförsörjning i 

staden.339 Ärendet gick vidare, projektet förankrades. Den 13 april 1962 beslutade 

Industriverksstyrelsen att anhålla hos Drätselkammaren om tillstånd att få utföra 

utredningen.340  

Stadskamreren Helge Eriksson yrkade emellertid bordläggning i frågan. Eriksson var, 

som ansvarig tjänsteman för stadens ekonomi, av uppfattningen att fjärrvärmeutredningen 

måste vägas mot andra, som han uppfattade det, mer prioriterade utgiftsposter i Gävles 

aktuella investeringsplan.341 Det var vid en tidpunkt när staden hade att ombesörja en rad 

olika kostsamma tjänster till medborgarna i Gävle: nya skolor, bostadsområden, vägar och 

infrastruktur av annat slag. Som Henricson också påpekar beslutade Drätselkammaren den 26 

april 1962 ändå att bifalla Industriverksstyrelsens tidigare framställning.342 Det följande 

utredningsarbetet inleddes och slutfördes under relativt kort tid. Den 14 juni, knappa sju 

veckor därefter, redogjorde den anlitade civilingenjör Sten Thomsson för den utförda 

utredningen. Den utgick från fem identifierade områden i staden, för vilka 

fjärrvärmedistribution föreslogs. Dessa var: Sätra, Nordvästra stadsdelarna, Nordost och 

Öster, Sydvästra och Sydöstra stadsdelarna. Kulvertkostnader för Sätra uppskattades till 2,6 

miljoner, men i Nordväst uppgick summan till 9,3 miljoner. Totalt skulle fjärrvärmen för 

områdena kosta drygt 18 miljoner, en summa som skulle delas solidariskt av berörda 

abonnenter. Det innebar att invånarna i Sätra uppskattades få ökade kostnader med 31 

procent, men de i nordväst fick sänkt kostnad med 15 procent.343 Henricson redovisar att 

utbyggnaden skulle inledas i den nya stadsdelen Sätra med provisoriska flyttbara 

värmecentraler. Nätet föreslogs därefter byggas ut så att det efterhand omfattade de nordöstra 

och östra stadsdelarna och med en större hetvattencentral utbyggd i etapper inom ett 

industriområde.344  

                                                 
339 1962: §31, Industriverksstyrelsens protokoll.  
340 Ibid.  
341 1962: §160, Drätselkammarens protokoll.  
342 1962: §54, Industriverksstyrelsens protokoll samt Henricson 1987, sid. 9. 
343 Detta är enligt "Utredning beträffande värmeverk, mottryckskraftverk och sopförbränningsanläggning för Gävle stad" som 
utfördes 1963 av Sten Thomsson enligt intervju 2003-11-15. Utredningen har inte kunnat hittas.  
344 Henricson (1987), sid. 9. 
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Förslaget tillstyrktes den 14 juni 1962 av Industriverksstyrelsen, som beslutade överlämna 

den av Thomsson utförda utredningen till Drätselkammaren. Industriverksstyrelsen försökte 

förankra inte bara den externt utförda utredningen, utan även fjärrvärmeprojektet i sin helhet 

hos Drätselkammaren som hade det övergripande ansvaret för stadens bostadsförsörjning. 

Industriverksstyrelsen beslöt rekommendera Drätselkammaren att vid försäljning eller 

upplåtelse av mark inom Sätraområdet i kontrakten för hyres-, affärs-, rad- samt kedjehus 

(dock inte villor) skulle införa en bestämmelse om att aktuell fastighet skulle anslutas till 

stadens eventuella fjärrvärmenät.345 Industriverksstyrelsen fortsatte försöka göra 

fjärrvärmeprojektet naturligt hemmahörande inom den kommunala organisationen – ett 

centralt moment var att försöka övertyga inte bara Drätselkammaren utan också 

bostadsföretagen i staden om fjärrvärmens fördelar. 

Vilka personer, verksamma i bostadsföretagen, var också politiskt aktiva i den inledande 

processen om bebyggelse- och energiplanering i Gävle? Gunnar Johansson var sedan 1959 

vice ordförande i Drätselkammaren samt ordförande i det kommunala bostadsbolaget 

Gavlegårdarna. Nils Swärd var sedan 1952 VD på Gavlegårdarna. Drätselkammarens 

ordförande Sven Larsson var ordförande i det andra stora bostadsföretaget i staden, Stiftelsen 

Hyresbostäder. Stig Källgren var från 1961 och fram till 1976 HSB:s byggnadschef i Gävle. 

Från 1977 fungerade Källgren som kommunalråd i stadsbyggnadsfrågor och hade under 

perioden också uppdrag i centrala byggnadskommittén och stadsplaneberedningen.346 I den 

inledande behandlingen av fjärrvärmeärendet fanns således flera olika överlappande roller och 

intressen representerade inom den kommunala organisationen i Gävle. Frågor rörande 

bebyggelseplanering och engagemanget från kommunala bostadsbolag var nära 

sammantvinnade med stadens politiska administration, vilket är ett viktigt påpekande, också 

vad gäller energiplaneringen.  

Kritiska anmärkningar framfördes i inkomna remissyttranden över förslaget om 

fjärrvärme 1963. Utredningsförslaget om fjärrvärmeprojektet, med en solidarisk fördelning av 

kostnadsposter mellan olika stadsdelar, väckte en hel del motstånd på det lokala planet. 

Attityden från en rad lokala aktörer var antingen skeptisk eller negativ. Förankring av det nya 

projektet skedde inte lätt. I ett första remissyttrande sade det kommunala bostadsbolaget 

Gavlegårdarna bestämt nej till en gemensam anläggning för hela Gävle i bolagets regi. I 

stället förordade bostadsbolaget en separat lösning för stadsdelen Sätra. En rad argument för 

förslaget framfördes. Gynnsamma oljepriser gjorde t. ex. att Gavlegårdarna inte såg någon 

                                                 
345 1962: §71, Industriverksstyrelsens protokoll. 
346 Grangert (1963), sid 19-26. 
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anledning till en gemensam lösning av värmeförsörjningen. Det bedömdes också som 

önskvärt att framtida nödvändiga investeringar för blockcentraler var små.347  

Även HSB hade, enligt Arbetarbladet, en negativ inställning. HSB menade att ett 

utbyggt kraftvärmeverk i Gävle var oekonomiskt, bl. a. eftersom det bedömdes som ytterst 

osäkert huruvida intäkter från kraften skulle kunna ersätta inledande merkostnader för 

fjärrvärme. HSB ansåg därför, i likhet med Gavlegårdarna, att separata bostadsområden inom 

Sätra borde kunna uppföra egna centraler med samma värmepris som vid en anläggning för 

hela området.348 Även Stiftelsen Hyresbostäder ställde sig, enligt Gefle Dagblad, tveksam, 

med motiveringen att fjärrvärmen i Gävle ansågs bli för dyrbar. Det bästa vore att ett 

provisorium uppfördes i Sätra. Vem som var huvudman ansåg stiftelsen Hyresbostäder 

däremot vara en oviktig fråga.349 Sålunda avstyrkte samtliga tillfrågade bostadsföretag 

planerna på gemensam fjärrvärmeförsörjning i stadens regi, vilket får ses som en tydlig 

markering mot projektet. Även andra lokala aktörer uttryckte likartade synpunkter i inkomna 

remissvar.  

Hyresgästföreningen i staden formulerade, enligt Arbetarbladet, direkta krav för 

utbyggnaden: organisationen krävde garantitaxa för fjärrvärme som villkor för 

kraftvärmeverkets uppförande. Uppfylldes villkoret var Hyresgästföreningen positiv till 

fjärrvärme i Gävle, annars inte.350 Innehållet i remissyttrandena noteras också hos 

Henricson.351 Andra aktörer i Gävle förde fram alternativa förslag om hur en gemensam 

lösning skulle kunna gestalta sig, förslag som skiljde sig från det Industriverksstyrelsen 

presenterat. Byggmästarföreningen i Gävle uppgav enligt Gefle Dagblad att stora, 

kapitalstarka oljebolag stod beredda att, åt städer och andra beställare, uppföra 

värmecentraler. Förutsättningen var att oljebolagen fick koncession för värmedistribution för 

en bestämd tid. Därefter skulle verken kunna övergå i städernas ägo, enligt 

Byggmästarföreningen, som menade att städerna genom ett sådant verks tillkomst skulle 

kunna undvika stora kapitalutgifter. Byggmästarföreningen var positiv vad gällde 

fjärrvärmeutbyggnad i centrala staden, men inte i andra områden. Således ställde sig 

Byggmästarföreningen, till skillnad från andra remissinstanser, skeptisk till eventuella 

provisorier i området Sätra. Ett sådant provisorium var däremot en lösning som 

Fastighetsägarna i Gävle uttalade sig allmänt positivt om. Organisationen fann det dock 

                                                 
347 1963: §46, Yttrande över värmeverksutredning 30/8 bilaga, Gavlegårdarnas arkiv. Se även Arbetarbladet 1963-10-15 för 
samma information.  
348 Arbetarbladet 1963-10-18.  
349 Gefle Dagblad 1963-10-18. 
350 Arbetarbladet 1963-10-19. 
351 Henricson (1987), sid. 9. 
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tveksamt att fjärrvärme i prishänseende även i mindre fastigheter skulle kunna konkurrera 

med konventionell värme, utan att någon åtskillnad gjordes i taxehänseende.352  

En annan viktig aktör var länsbostadsnämnden i Gävleborg, som anförde ytterligare ett 

avvikande synsätt: fjärrvärme i Gävle intresserade starkt länsbostadsnämnden. Enligt artikel i 

Gefle Dagblad pekade aktören till och med på svårigheter i den kritik som olika bostads- och 

byggnadsbolag tidigare anfört. Beträffande drifts- och värmekostnader talade erfarenheterna 

för att de större centralerna i ett lite längre tidsperspektiv faktiskt skulle innebära besparingar, 

som kunde komma hyresgästen till godo. Förluster borde med synsättet ses som 

förskottsinvesteringar. Länsbostadsnämnden såg även en rad andra fördelar med ett 

fjärrvärmesystem i staden.353  

Viss oenighet rådde således bland representanter för de hyresgäster och andra som 

skulle ta tjänster i anspråk i ett eventuellt fjärrvärmenät. Remissvaren är samtidigt en 

intressant provkarta på de problem och möjligheter som också fortsättningsvis står i centrum 

för diskussionen om Gävles värmeförsörjning.354 Arbetet i Drätselkammaren och 

Industriverken gick oförtrutet vidare, trots framförda protester från en rad berörda instanser. 

Drätselkammarens Arbetsutskott beslutade den fjärde september 1963 att för vidare 

behandling av ärendet om fjärrvärme tillsätta en arbetsgrupp bestående av sex personer, av 

vilka Industriverksstyrelsen skulle utse tre.355 Arbetsgruppen bestod av kommunalrådet Sven 

Larsson, ingenjör Birger Wallgren, fastighetschef Tage Johansson, stadskamrer Helge 

Eriksson, industriverkschef Alvar Ekström och driftsingenjör Arne Tiliander. 

Sammansättningen är att anse som en kompromisslösning mellan olika starka intressen i 

staden. Kravet att värme uteslutande borde ses ur ett bostadsuppvärmningsperspektiv 

balanserades mot planerna på att låta bostäderna, på sikt, vara underlag för ett eventuellt 

kraftvärmeverk. Den 17 december 1963 inkom från arbetsgruppen en rapport om studiebesök 

i Örebro, Västerås och Uppsala där gruppen varit för att inhämta externa erfarenheter om 

kombinationen fjärr- och kraftvärme.356  

Den 30 januari 1964 framgick att arbetsgruppens vidare uppgifter bestod i ytterligare 

utredningar om ett alternativt förslag innebärande en större värmecentral i Sätraområdet och 

utförd så att saneringsområdena Nordost och Öster samt intill kulvertledningen befintliga 

                                                 
352 Gefle Dagblad 1963-10-28. 
353 Gefle Dagblad 1963-11-14. 
354 Samtliga remissvar utom från HSB:s är pressreferat. Jag har inte hittat de övriga remissvaren i arkivmaterialet utan endast 
kunnat jämföra HSB:s med artikel i Arbetarbladet och då inte funnit någon bristande överensstämmelse i innehåll.  
355 1963: §773, Drätselkammarens  Arbetsutskotts protokoll samt Henricson 1987, sid. 9. 
356 1963: §114, Industriverksstyrelsens protokoll. 
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äldre fastigheter kunde anslutas.357 Henricson tolkar resultatet som att det centrala 

värmeverket skulle skjutas på framtiden och att stadsdelscentralen för Sätra skulle byggas, 

men i regi av AB Gavlegårdarna och inte av staden. 358 Henricson anser att arbetsgruppen 

visserligen uttalade sig för en planering för stora stadsdelscentraler som sedan kunde knytas 

ihop till ett kraftvärmesystem, men att de eventuella stadsdelscentralerna fick andra aktörer ta 

initiativ till.359 Henricson beskriver inställningen som försiktig och avvaktande och noterar att 

två av arbetsgruppens tekniker (Ekström och Tiliander) reserverade sig mot beslutet. 

Reservanterna ansåg att tillfället var gynnsamt, tekniskt och ekonomiskt, att börja bygga ut ett 

större fjärrvärmenät (och ett kraftvärmeverk).360 Henricson ser det som ett tidigt möte mellan 

två skilda tekniska/ekonomiska synsätt, representerade genom Ekström och Tiliander. Kort 

uttryckt: skall rätt energi användas till rätt ändamål (dess exergivärde), eller skall energin 

utnyttjas helt fristående från sådana synpunkter (energivärde)? Ekström och Tiliander 

förespråkade båda ett kraftvärmeverk i Gävle (men från olika energitekniska 

utgångspunkter).361 

Som vi skall se fanns det även andra skiljelinjer representerade inom arbetsgruppen. 

Den 17 juni 1964 kunde en något överraskande vändning i det diskuterade ärendet redovisas. I 

Gefle Dagblad refererades att det utbyggda centrallasarettet väntades köpa värme av staden. 

Ekström och Tiliander menade att fjärrvärmefrågan därigenom kommit i ett helt nytt läge, 

eftersom Gävleborgs läns landsting nyligen i brev förklarat sig intresserat av att diskutera 

villkoren för att lasarettet fick köpa värme av staden till de planerade stora nybyggnaderna. 

Bakgrunden är följande: Gävle Lasarett invigdes i november 1887. Kort därefter, 1893, 

utträdde Gävle stad ur Landstinget. 1935 fick Gävle, genom Gävleborgs läns Landsting, ett 

centrallasarett. 1947 väcktes motioner i såväl Landstinget som i Stadsfullmäktige om 

utredning av frågan om samgående mellan Landstinget och Gävle stad. Det dröjde emellertid 

ända till 1959 innan den tidigare motionen om samgående besvarades och Stadsfullmäktige på 

förslag av Drätselkammaren beslöt göra framställning om en allsidig, förutsättningslös och 

opartisk utredning av frågan. Samgåendet genomfördes med start 1960.362 Ledamöter i den 

tidigare tillsatta arbetsgruppen för att utreda fjärrvärmefrågan, Ekström och Tiliander, 

föreslog åter centraliserad värmeförsörjning, till en början begränsad till områdena Sätra, 

Nordost och Öster samt dessutom – Lasarettet. Som ett första steg mot ett större system 

                                                 
357 1964: §13, Industriverksstyrelsens protokoll. 
358 Henricson (1987), sid. 9.  
359 Ibid. 
360 Henricson (1987), sid. 10. 
361 Ibid. 
362 Bladh (1995), sid. 130.  
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menade de att en noggrann utredning borde göras om placering och dimensionering av en stor 

värmecentral i Sätra.363  Hetvattencentralen Carlsborg vid lasarettet togs emellertid i bruk 

först 1972. Planerna på ett sammanhållet fjärrvärmesystem hade i alla fall nått ett nytt skede 

när den första stora offentliga abonnenten, Lasarettet, hade engagerats, även om det skulle 

dröja innan fjärrvärmeanslutningen blev verklighet. 

Hur skulle Gävle stad, inklusive dess Industriverk, få ett sammanhållet grepp på 

infrastrukturplanering, främst vad avser uppvärmning av bostäder? Driftsingenjören Tiliander 

och Industriverkschefen Ekström i arbetsgruppen ställde sig inte, som gruppens övriga 

majoritet, negativa till det tidigare redovisade oljebolagsförslaget. De sade enligt Gefle 

Dagblad: 

 

Om enda möjligheten att finansiera en ur stadsfinansiell synpunkt önskvärd anläggning 
är att göra det genom en oljefirma kan stadens egna jurister säkert utforma ett avtal som 
är acceptabelt ur stadens synpunkt.364  

 

Frågan var vilka de långsiktiga effekterna skulle bli i det fall staden inte ställde sig 

främmande, inte bara för ansvaret för ett stort infrastruktursystem, utan också att 

dimensionera systemet med ledning från önskemål formulerade av externa kontakter (med till 

exempel oljebolag)? Det förelåg, enligt Tiliander och Ekström, ett "synnerligen gynnsamt 

tillfälle" – som inte borde försittas av rädsla att fatta ett viktigt beslut – att starta utbyggnaden 

av ett "tekniskt och ekonomiskt väl motiverat distributionsnät."365 Tiliander och Ekström drev 

frågan vidare genom arbetsgruppen. Denna avgav den 30 juni 1964 ett första yttrande.366 

Arbetsgruppens bedömning var, enligt Henricson, att ett centraliserat verk endast var 

motiverat om det även kunde drivas lönsamt som ett kraftvärmeverk och alltså även ge 

elkraft. Rekommendationerna löd därför: Gävle borde, tills vidare, planera för stora 

stadsdelscentraler, den första med placering i det nämnda Sätraområdet. Av finansiella skäl 

bedömdes det inte som möjligt att uppföra en större kraftvärmeanläggning i Gävle förrän om 

tidigast tio år. Som väsentlig grund låg det som arbetsgruppen erfarit från Uppsala stad, 

nämligen att Vattenfall förhandlat fram att kraftdelen till värmeverket där inte skulle byggas 

förrän tidigast om tio år.367 

                                                 
363 Gefle Dagblad 1964-06-17. 
364 Ibid. 
365 Arbetarbladet 1964-06-17. 
366 1964: §66 bilaga B, Industriverksstyrelsens protokoll. 
367 Henricson (1987), sid. 10. 
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Kraftvärme var därigenom ett löst formulerat alternativ i Gävle, ett alternativ bland andra. 

Arbetsgruppen i Gävle ansåg vidare, vad gällde det tidigare förslaget om att ge utrymme för 

ett privat oljebolag: "Bindning till ett företag i betydande omfattning och i en hårt 

konkurrerande bransch förekommer knappast på något annat område och ligger inte heller i 

linje med stadens självklara neutralitet i upphandlings- eller företagsutvecklingsfrågor."368 

Arbetsgruppen hade därför, enligt Arbetarbladet, ansett att alternativet inte borde komma i 

fråga.369  

Det var en viktig markering – staden ställde sig inte främmande till att vara beroende av 

konsulthjälp, men ville inte bli beroende av oljebolag och andra som hade intresse för att 

direkt uppträda som värmeleverantörer. Drätselkammarens Arbetsutskott beslutade att ta 

kontakt med Landstinget för att vid sammanträffande med dess representanter få 

förutsättningar för frågan om Lasarettets värmeförsörjning bättre klarlagda, samt att i 

avvaktan härpå bordlägga ärendet.370 Vid behandlingen av den färdiga utredningen instämde 

Industriverksstyrelsen enligt Gefle Dagblad i Alvar Ekströms uppfattning att starka skäl 

talade för att det var ekonomiskt fördelaktigt att bygga en gemensam central för Lasarettet 

och Sätra, även om konsultens resultat var att dyra kulvertledningar skulle göra separata 

centraler mer ekonomiskt gynnsamma.371 Tidigt aktualiserades alltså i Gävle motsättningen 

mellan en större systemlösning och separata uppvärmningsalternativ. Det är inte självklart att 

de "starka skälen" som anfördes för och emot alternativen enbart hade med ekonomi att göra – 

styrkeförhållandet mellan de olika kommunala enheterna Drätselkammaren, Industriverken 

och Fastighetskontoret är en annan tänkbar bidragande omständighet.  

Drätselkammaren beslutade den 21 januari 1965 att bifalla reservationsförslaget om att 

Sätra skulle få en värmecentral, som i Gavlegårdarnas regi skulle försörja hela stadsdelen. 

Drätselkammaren beslutade också att myndigheter och förvaltningar i staden vid behandling 

av frågan om fjärrvärme borde ta hänsyn till "successivt centraliserad värmeförsörjning vid 

planering av större nyexploateringsområden."372 Drätselkammarens beslut tillstyrktes sedan 

av Stadsfullmäktige.373 Henricson anser att Drätselkammaren i stort sett följde arbetsgruppens 

förslag och om möjligt var ännu mera tveksamt inställd till de stora stadsdelscentralernas 

ekonomi. På Stadsfullmäktiges bord hamnade därför ett ganska stort antal "att-satser" om 

värmeförsörjning, som enligt Henricson för ett otränat öga nog kunde verka vara ett viktigt 

                                                 
368 Arbetarbladet 1964-06-16. 
369 Ibid. 
370 1964: §597, Drätselkammarens Arbetsutskotts protokoll. 
371 Gefle Dagblad 1964-12-10. 
372 Gefle Dagblad och Arbetarbladet 1965-02-23  samt 1964: §27, Industriverksstyrelsens protokoll. 
373 Gefle Dagblad och Arbetarbladet 1965-02-23. 
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steg på vägen mot ett större fjärrvärmesystem för staden och senare ett eget kraftvärmeverk. I 

själva verket innebar förslaget, enligt Henricson, att man skulle vänta och se tiden an. 

Stadsfullmäktige lade utredningsmaterialet till handlingarna i februari 1965 (Henricsons 

kursivering). Enligt Henricson var det ett något mera konstrikt sätt att säga att idén 

spolades.374 Industriverksstyrelsen hade hur som helst lyckats i syftet att engagera andra 

aktörer i den kommunala organisationen för förslaget om fjärrvärme, bl. a. Drätselkammaren, 

vilket är ett viktigt tillägg till Henricsons konstaterande.  

Det visade sig vara ett viktigt agerande från Industriverken. Industriverken ansåg 

nämligen i juni 1965 att det borde påminnas om att Drätselkammaren, vid behandling av 

frågan, bl. a. uttalat att berörda myndigheter och förvaltningar uppmanats ta i beaktande 

möjligheterna till successivt centraliserad värmeförsörjning vid planering av större 

nyexploateringsområden. För att uttalandet skulle medföra några "praktiska resultat", syntes 

det ur Industriverksstyrelsens perspektiv ofrånkomligt att någon förvaltning fick i direkt 

uppgift att ansvara för planeringen. Med hänvisning till det föreslog Industriverkschefen 

Alvar Ekström att Industriverksstyrelsen skulle besluta att föreslå Drätselkammaren att ge 

Industriverken i uppdrag att samordna de tekniska och ekonomiska frågor som 

sammanhängde med en, som Industriverken och Ekström upplevde det, "rationell" utbyggnad 

av värmeförsörjningen.375  

Frågan om ett större fjärrvärmesystem fanns fortfarande på dagordningen. Några 

månader gick. Den 27 augusti 1965 argumenterade Ekström, för Industriverkens arbetsgrupps 

räkning, att uppfattningen bland flertalet av de vid förra utredningen tveksamma 

byggnadsföretagen var den, att fastigheterna inom varje område lämpligen borde anslutas till 

en gemensam stadsdelscentral. Vid de diskussioner som förts hade det, enligt Industriverken, 

tydligt framkommit att aktörerna inte var intresserade av att själva bygga stora 

stadsdelscentraler som skulle kunna försörja flera objekt än de egna. De ansåg snarare att 

staden borde svara för det så att större enheter kunde byggas på lämpliga platser. Ekström var 

övertygad om nödvändigheten i Industriverkens samordningsansvar för 

värmeförsörjningsfrågorna.376  

Som bakgrund till det nya läget redovisade Ekström följande argument: I Gävle pågick 

enligt honom och den tidigare refererade arbetsgruppen en ganska intensiv verksamhet 

avseende planering och utbyggnad av fjärrvärme till ett stort antal fastigheter. Inom vart och 

                                                 
374 Henricson (1987), sid. 10, se också Stadsfullmäktigebeslut 22 februari 1965. 
375 1965: §86, Industriverksstyrelsens protokoll. 
376 1965: §101, Industriverksstyrelsens protokoll. 
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ett av områdena bedömde representanter för Industriverken att inblandade aktörer måste 

diskutera och besluta om en rad tekniska detaljer och ekonomiska frågor. För att lösa dem 

menade Ekström att det fordrades tillgång till specialutbildad teknisk personal. Enligt 

Industriverken hade inget av de projekterande företagen tillgång till det och företagen såg sig 

tvungna att anlita någon konsulterande firma. Industriverken hävdade att resultatet sannolikt 

blev att olika konsultfirmor skulle komma med olika lösningar. Industriverken sade sig befara 

att någon standardisering eller något enhetligt system för stadens olika fjärrvärmenät inte 

skulle kunna skapas. Och det kanske allra viktigaste var, ur Industriverkens perspektiv, att det 

inte fanns någon myndighet som samordnade frågan om hur varje stadsdelscentral skulle förse 

stora områden med värme. Utan sådan samordning menade Industriverken att 

värmedistributionen till fastigheterna inom staden aldrig kunde bli rationellt ordnad. 

Industriverken föreslog vidare att en tjänst skulle inrättas för att samordna de värmetekniska 

aktiviteterna. Fördelarna bedömdes som flera: 

 

• inbesparing, helt eller delvis, av de arvoden som betalades till de konsulterande VVS-
ingenjörer, som måste anlitas vid alla de inledningsvis nämnda nybyggnaderna,  

• en effektivare övervakning av och mer ekonomisk drift på kommunens 
stadsdelcentraler,  

• mindre dubbelarbete beträffande de inledningsvis uppräknade tekniska detaljerna och 
ekonomiska frågorna  

• möjligheter till en ekonomisk dimensionering av nya stadsdelscentraler med hänsyn 
till en planmässig anslutning av nya och äldre fastigheter på sådant sätt att centralerna 
skulle bli utförda, att de kunde medge utbyggnad av ett framtida centralt 
kraftvärmeverk.377  

 
Argumentationen gav effekt. Efter en överläggning beslutade Industriverksstyrelsen den 2 

september 1965 att åter föreslå Drätselkammaren att uppdra åt Industriverken att fullgöra ett 

samordningsansvar för värmesystemet.378 Initiativet från Ekström motiverades av hans 

inställning till förmån för fjärrvärme och hans egna intressen inom den kommunala 

beslutsordningen, bl. a. att aktivt förespråka introduktionen av kraftvärme. Ekström hade 

således, kanske något tillspetsat uttryckt, ett starkt egenintresse i att förorda gemensamma 

lösningar under Industriverkens ledning, även om försöken 1965 aldrig ledde till några 

konkreta resultat. En ny utredning under nya förutsättningar för området Sätra hade däremot 

påbörjats i juli månad 1965, genom en extern konsult. Förenade VVS-konsulter (Stockholm) 

och Kedbrant och Wickbergs ingenjörsbyrå (Gävle) svarade för den. I oktober avslutades 

                                                 
377 Ibid. 
378 Ibid. 
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arbetet. Utredningen förordade separata värmecentraler för Sätra och Lasarettet, eftersom 

tillräcklig värmetäthet för kulvertledningen inte kunde uppnås.379  Det dröjde därefter nästan 

ett år innan något ytterligare hände i fjärrvärmefrågan. Ordföranden i Industriverksstyrelsen 

rapporterade att ärendet om fjärrvärme låg hos Drätselkontoret. Efter överläggningen den 15 

augusti 1966 beslutade Industriverksstyrelsen att skriva till Drätselkontoret och påminna om 

styrelsens tidigare förslag.380  

Industriverkschefen Alvar Ekström var före detta militär. I sin entusiasm för ett 

kraftvärmeverk i Gävle var Ekström en "ensam general"som snart skulle få oväntad hjälp. 

 

                                                 
379 "Utredning av kostnader beträffande separata eller gemensamma panncentraler för Sätra bostadsområde och Lasarettet", 
Gavlegårdarnas arkiv. 
380 1966: §90, Industriverksstyrelsens protokoll. 
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8  Gävle stad, de stora kraftbolagen och värmen (1966–1973) 
 
Drätselkammarens ordförande i Gävle satt och tittade ut på folkströmmen som rörde sig 
utanför Stadshuset i lunchvimlet. Om några minuter skulle Larsson träffa den unge 
Industriverkschefen för en kortare överläggning. Larsson log. Den gamle chefen Ekström 
hade alltid varit en stor vän av kraftvärme: kombinerad el- och värmetillförsel. Men Ekström 
hade det inte lätt och blev därför så tillfreds när Krångedebolaget visade intresse för hans 
idéer. Men säg den lycka som varar för evigt tänkte Drätselkammarens ordförande. Krångedes 
styrelse hade visst tänkt sig ett kärnkraftverk i stället: billig värme kanske det skulle bli, men 
inget samägande. Men, sedan blev det visst inget av kärnkraften ändå i Gävle. Krångede 
skulle i stället bygga oljebaserat kondenskraftverk men stadens elleverantör Vattenfall kom in 
i förhandlingarna och föreslog byggnation av ett kraftvärmeverk. Osäkerhet hade uppstått hur 
staden skulle handla och det var därför Drätselkammarens ordförande ville ha någon minut för 
sig själv med den unge Industriverkschefen. Drätselkammarens ordförande var fundersam 
inför de olika försörjningsalternativen: det viktigaste var ju ändå billiga och och trygga 
värmeleveranser till Stiftelsen Hyresbostäder där Larsson var ordförande. Drätselkammarens 
ordförande Larsson  satt och bet lite lätt på blyertspennan innan det knackade på dörren.  
 

8. 1   Nya tillförselalternativ blir aktuella 
 

Detta kapitel handlar om hur olika aktörer i Gävle förhandlade om olika alternativ till 

utformning av stadens energisystem. Till alternativen hörde frågor om bl. a. bränsleval och 

teknisk-ekonomiska lösningar. Exempelvis: till vilken kostnad ansåg Industriverken att något 

av de olika alternativen kunde bli intressanta? Vilka aktörer var för, vilka var emot de skilda 

alternativen och vad gällde konflikterna? I följande stycken står utrednings- och 

förhandlingsspelet om de olika försörjningsalternativen i centrum. Jag avser beskriva 

berednings- och beslutsgången i ärendena.  

Nils Landqvist, VD på Korsnäs från 1962 berättar om händelseutvecklingen ur sitt 

perspektiv. Krångede hade klart deklarerat att företaget behövde någon typ av spetskraft för 

sin produktion och såg samarbetsformer med Korsnäs, som i samma skede hade vissa 

problem på processångsidan. Krångede hade köpt en tomt för att bygga en ny anläggning, 

Karskärsverken, men företaget hade vare sig organisation eller specialistkompetens för 

genomförandet. Därför anlitade Krångede Ångpanneföreningen som ansvarig för de tekniska 

lösningarna. Ångpanneföreningens Stockholmskontor var konsult och ansvaret omfattade 

frågor gällande el, rör, turbiner och instrumentmontage till Karskärsverken. Noterbart i 

sammanhanget är att Krångedes dåvarande ordförande Folke Petri också var ordförande i 
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Ångpanneföreningen.381 Huvudansvarig för Ångpanneföreningens arbete var Bertil Köhler, 

som var civilingenjör från Chalmers. Köhler arbetade därefter vid Energiverken i Malmö med 

planering för kraftvärmeverket i Heleneholm och rekryterades därifrån till att bli teknisk 

direktör och avdelningschef på Ångpanneföreningen i Malmö. Köhler berättar i intervju att 

Chalmersingenjören Lennart Larsson följde med honom från Energiverken i Malmö till 

Ångpanneföreningen. Vad gäller Gävle blev Larsson ansvarig för distributionsfrågor och 

Köhler var ansvarig för produktionsrelaterade angelägenheter.382  

Industriverken i Gävle behandlade 1966 frågan om el- och värmeförsörjningen i relation 

till Krångedes och Ångpanneföreningens planer. Den nytillträdde Industriverkschefen Bengt 

Landqvist och Gävle kommunala Industriverk var av åsikten att det fanns goda möjligheter 

för Industriverken att, i samverkan med Krångedebolaget, få sin värmeförsörjning ordnad och 

samtidigt få del av de vinster en produktion av kraftvärme erbjöd. Landqvist och Gävle 

Industriverk var optimistiska och ansåg att ett tillfälle av sådan karaktär knappast skulle 

återkomma. För att inte försumma något menades att Industriverken därför borde begära att, 

genom någon kontaktman, redan från början få medverka vid den planering för den nya 

anläggningen, som var aktuell inom Krångedebolaget. Industriverkens Bengt Landqvist 

argumenterade för att vederbörande kontaktman borde ha någon erkänd konsult på området 

till sitt förfogande, för att därigenom på ett riktigt sätt kunna hävda sig. Lämpligt vore att 

anlita någon större firma som hade tekniker tillgängliga som kunde spela över det 

Industriverken och Landqvist såg som "hela registret – från kraftekonomi till konstruktion". 

En fördel vore, enligt Landqvist, om samma firma kunde utnyttjas för värmetekniska problem 

även inom andra organ där staden hade intressen. Ett sådant samutnyttjande av resurser 

bedömdes av Landqvist önskvärt, eftersom det kunde bidra till önskvärd samordning av 

värmefrågorna inom staden.  

Med hänvisning till de upplevda fördelarna med sådan samordning (framför allt mellan 

Industriverken och kommunala bostadsaktörer) föreslogs Industriverksstyrelsen utse en 

lämplig kontaktman som skulle kunna tillvarata stadens intressen i samband med planeringen 

av det nya Krångedeanläggningen och därtill hörande frågor. Industriverksstyrelsen 

anmodades också föreslå Drätselkammaren att Ångpanneföreningen skulle få i uppdrag att 

vara stadens konsult i elkraft- och värmefrågor och, som Henricson påpekar, göra beräkningar 

av värmebehovet under perioden 1973–1985.383  

                                                 
381 Intervju Nils Landqvist 2003-05-21.  
382 Intervju Bertil Köhler 2003-04-14. 
383 Henricson (1987), sid. 11. 
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En ny aktör dök således upp i spelet om hur staden skulle lösa sin värmeförsörjning – staden 

fick därigenom återigen tillgång till extern kompetens. Det är intressant att studera hur valet 

av Ångpanneföreningen motiverades. Industriverkschefen Bengt Landqvist uppgav följande, 

vilket kanske i efterhand kan te sig något anmärkningsvärt: 

 

Eftersom Krångedebolaget för sin del hade anlitat Mellersta och Norra Sveriges 
Ångpanneförening som konsult för planering av sitt kraftvärmeverk borde staden 
(Gävle) även för sin del anlita företaget.384 

 

Därigenom kunde, enligt Landqvist , samtliga frågor samordnas under en konsult, vilket han 

ansåg vara av stor betydelse. Han menade vidare att Ångpanneföreningen dessutom var en av 

de få stora konsultfirmor som behärskade både värme- och elkraftfrågor.385  

Landqvist diskuterade däremot inte eventuella konsekvenser av beslutet, t. ex. vad ett 

framtida beroende av konsulterna (som dessutom hade kopplingar till Krångede) skulle kunna 

innebära. Industriverksstyrelsen beslutade den 8 december 1966 skriva till Drätselkammaren 

med förslag om att dels utse den nytillträdde Industriverkschefen Bengt Landqvist som 

kontaktman för att tillvarata stadens intressen i samband med planeringen av den nya 

anläggningen, dels ge Ångpanneföreningen i uppdrag att vara stadens konsult.386 Den 2 

februari 1967 beslutade Drätselkammaren i enlighet med förslaget. SvenInge Eriksson, som 

till sin bakgrund är elkrafttekniker från Chalmers, arbetade som utredningsingenjör på Gävle 

Industriverk med elplaneringsfrågor under åren 1964–1974. Eriksson säger att medarbetarna 

sysslade med det mesta på elsidan och att de enbart såg positivt på att kompetenta personer 

från Ångpanneföreningen drog upp riktlinjerna för fjärrvärmens utveckling. Eriksson uppger 

att han i efterhand bedömer det som nödvändigt att få sådan extern hjälp och kompetens. 

Gävle Industriverk hade, enligt Eriksson, ingen som helst kompetens eller erfarenhet vad 

gäller värmefrågor.387 

Arbetet med att förbereda Krångedesamarbetet gick vidare. Alvar Ekström hade 1967 

efterträtts av Bengt Landqvist som Industriverkschef och Sten Skott var ordförande i 

Industriverksstyrelsen. Skott rapporterade, beträffande förda överläggningar med direktör Stig 

Henningsson i Krångede, om att det under mötet bl. a. diskuterades hur samarbetet skulle 

utformas. Ordförande Skott meddelade vidare att en kommitté, bestående av representanter 

för de berörda parterna, skulle tillsättas och att Drätselkammaren redan preliminärt utsett 

                                                 
384 1966: § 120, Industriverksstyrelsens protokoll. 
385Ibid. 
386Ibid. 
387 Intervju SvenInge Eriksson 2003-03-17. 

135



   

  

kanslichef Stig Cedergren och honom själv att ingå och att Industriverksstyrelsen därutöver 

skulle utse en ledamot.388 Styrelsen beslutade den 23 maj godkänna rapporten och utse 

Industriverkschef Landqvist till medlem i kommittén.389 Det var den formella uppdelningen 

av arbetet inom den kommunala organisationen. Arbetets innehåll var däremot en helt annan 

sak – det kom snabbt att ta för Gävle stad oväntade turer. Kommittén framhöll enligt 

Henricson att Gävle ville få både elkraft och värme om det skulle bli ett samarbete mellan 

staden och Krångede.390 Ordförande Skott meddelade den 20 juni 1967 att han samma dag 

blivit informerad av direktör Henningsson i Krångedebolaget att de i sina planer av allt att 

döma även skulle gå in för ett kärnkraftverk,391 vilket också Henricson nämner.392 Gävle stad 

hamnade i en problematisk sits, eftersom planeringsförutsättningarna för olika 

produktionsalternativ ändrades. Kombinerade leveranser av el och värme skulle inte utgå från 

ett kraftvärmeverk utan från ett kärnkraftverk. 

Det var emellertid inte enbart Krångede som var intressserat av att leverera el eller 

värme till Gävle stad. En konkurrent dök snabbt upp, nämligen Vattenfall. Erik Grafström 

(1914–91) var generaldirektör i Vattenfallsstyrelsen under åren 1958–1970. Den 20 september 

1967 mottog Krångedes VD Stig Henningsson ett brev från Grafström. Denne uppgav i brevet 

att han fann det helt naturligt om kärnkraftanläggningens närhet till Gävle föranledde 

överenskommelser om värmeleveranser från Krångede till staden, men att han "självfallet 

skulle reagera mot att Krångede inledde förhandlingar avseende att etablera en annan väg att 

försörja Gävle med elkraft än via Vattenfall".393  

Krångedes styrelse menade i sitt svar, som sedan skickades till Grafström, att något 

beslut om tidpunkten för uppförandet av kärnkraftverket i Gävle inte förelåg. Men, skulle den 

del av kraftbehovet inom Krångedekretsen som lämpligen kunde och borde täckas från ett 

kärnkraftverk i Gävle inte visa sig leda till ett, ur ekonomisk synpunkt tillräckligt stort 

aggregat, borde Krångede givetvis undersöka möjligheterna till ett samarbete med 

utomstående företag, i sammanhanget Vattenfall. Stig Henningsson skrev i frågan: "jag har 

med intresse noterat att Vattenfall kan tänka sig ett samarbete och jag ber att få återkomma 

när vi själva ha mer underlag för en diskussion."394  

                                                 
388 Stig Cedergren blev kanslichef 1955, från 1974 med titeln kanslidirektör, en tjänst han hade till 1976. 
389 1967: §54, Industriverksstyrelsens protokoll. 
390 Henricson (1987), sid. 11. 
391 1967: §68, Industriverksstyrelsens protokoll. 
392 Henricson (1987), sid. 11. 
393 Protokoll hållet vid sammanträde i Gävle med styrelsen för Krångede Aktiebolag den 13 oktober 1967. (1967-4) Bilaga 
1967-13 §8, Krångedes styrelseprotokoll.  
394 Bilaga 1967-14, undertecknat ET/LM 10/10 –67, Krångedes styrelseprotokoll. 
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Krångede uteslöt ingenting gentemot Gävles elleverantör Vattenfall, men garanterade heller 

inget. Däremot hade Gävle stad noga gjort klart sin ståndpunkt: samtidiga leveranser av kraft 

och värme var önskvärda. Hur skulle det gå med önskemålet? 

Henricson redogör för hur Industriverksstyrelsens kommitté hösten 1967 under 

sammanträde med Krångede presenterade en el- och värmeprognos för Gävle som gick ända 

fram till år 2000 och var grundad på utredningsmaterial från Ångpanneföreningen. 

Kommittén beslutade enligt Henricson att Krångede skulle fortsätta de tekniska/ekonomiska 

utredningarna. De kalkyler som kommittén redovisade för Industriverksstyrelsen i december 

1967 pekade på ett underskott för kraftvärmealternativet (1980) på cirka 1,5 miljoner kronor, 

bl. a. på grund av den långa ledningsdragningen från Korsnäs industriområde och genom att 

elproduktionen minskade i kraftvärmeverket. Ett kraftvärmeverk som staden själv byggde 

skulle däremot enligt kalkylerna ge ett överskott på 2,7 miljoner kronor, menar Henricson.395 

Det var de ekonomiska konsekvenserna av Krångedes val av kärnkraft på bekostnad av 

kraftvärme. 

Kalkylresultaten för olika produktionsalternativ fick konsekvenser för den kommunala 

planeringen. Industriverksstyrelsen i Gävle var den 15 december av åsikten att staden snarast, 

utan att föregripa Ångpanneföreningens pågående utredning, måste ta ställning till om 

Industriverken skulle ansvara för utbyggandet av ett värmedistributionssystem inom Gävle 

eller inte. Industriverksstyrelsen rekommenderade att så skedde och att Ångpanneföreningens 

utredning fick vara generalplan för arbetet.396 Vad gäller olika tillförselalternativ restes 

emellertid tidigt invändningar mot att staden helt på egen hand skulle uppföra ett 

kraftvärmeverk, trots de fina vinstprognoserna för alternativet. På mötet den 4 december 1967 

sade Industriverksstyrelsens ordförande Skott: 

 

Staden har tidigare haft planer på ett eget kraftvärmeverk, men har lagt planerna åt 
sidan, därför att finansieringen skulle medföra betydande svårigheter.397  

 

Uttalandet framstår som något anmärkningsvärt, i jämförelse med den presenterade 

vinstprognosen. Kvar i processen fanns i så fall två alternativ: 

 

• samarbete med Krångede om värme från ett kärnkraftverk.  

                                                 
395 Henricson (1987), sid. 11. 
396 1967: §107, Industriverksstyrelsens protokoll. 
397 Protokoll från sammanträde i Stockholm den 4 december 1967 mellan delegerade för Gävle stad och Krångede Aktiebolag 
i fråga rörande kraftvärmeverk (3/1967), Krångedes styrelseprotokoll. 
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• värme från egna stadsdelscentraler (med elleveranser från Vattenfall i båda 
alternativen). 

 
Ännu hade inget definitivt beslut fattats om att staden skulle inleda en satsning på fjärrvärme, 

trots de detaljerade diskussionerna om olika produktionsalternativ. Vid början av 1968 fick 

Industriverksstyrelsen, enligt Henricson, Drätselkammarens uppdrag att utreda vad som skulle 

kunna vara en lämplig organisation för samordning av stadens värmeförsörjning. 

Industriverksstyrelsen hade påpekat för Drätselkammaren att ärendet låg hos denna. 

Industriverksstyrelsen tillsatte en fjärrvärmekommitté på fem personer.398 Kommittén bestod 

av herrarna Sten Skott, Sten-Olof Grigholm, Bengt Mårtensson, Bengt Landqvist samt 

SvenInge Eriksson.399  

Det är inte självklart att stadens representanter vid tillfället kände till vad som 

diskuterades på Krångedes styrelsemöten. Visste Skott och kommitténs övriga medlemmar 

verkligen vilken utveckling Henningsson och Krångede önskade? Krångede menade nämligen 

att med de minsta aggregatstorlekar Krångede borde räkna med för sin anläggning (cirka 300 

MW för oljeeldad kondenskraft och cirka 500 MW för atomkraft) kunde en utbyggnad under 

1970-talet inte motiveras enbart med hänsyn till de prognoserade kraftbehoven för 

samarbetsföretagen Fagersta Bruk, Korsnäs-Marma, Sandvikens Jernverk och SKF. En 

utbyggnad skulle således bli beroende av i vilken mån övriga delägare (Sydkraft, Bergslagens 

gemensamma kraftförvaltning och Stockholms stad) och eventuellt även utomstående företag 

önskade binda sig för abonnemang av kraft från anläggningen.400 Krångedes huvudsakliga 

målsättning var att planera för elkraft till delägarna i företaget och andra intressenter. 

Krångede hade naturligt sina strategier för att tillgodose egna intressen, staden hade sina.  

I de tidiga förhandlingarna möttes politiker, tjänstemän från Krångede och kommunala 

förvaltningstjänstemän från staden. Mats Carlsson var från 1967 budgetansvarig, sedermera 

chef för Drätselkontoret och senare finansdirektör i kommunens ledningskontor när det 

bildades. Mats Carlsson anser att vad gäller det interna arbetet i samarbetsgruppen mellan 

staden och Krångede 1966 försatte sig Drätselkammarens ordförande Sven Larsson sannolikt 

inte i direkt förhandlande position gentemot Krångede. Fastighetsdirektören Tage Johansson 

hade som framkommit en mycket nära relation till Sven Larsson och Mats Carlsson tror att de 

två kanske kom fram till att Krångede var det enklaste och mest ändamålsenliga alternativet 

för att skapa värmeförsörjning i Gävle. Carlsson påpekar också att det vid tillfället inte heller 

                                                 
398 Henricson (1987), sid. 11. 
399 1968: §33, Industriverksstyrelsens protokoll. 
400 1968-1 §18 Till styrelsens medlemmar hade före sammanträdet utsänts PM beträffande den fortsatta kraftanskaffningen 
för delägarna genom Krångede av den 4/3 1968 (bilaga 1968-9), signerad ET/EN, Styrelseprotokoll Krångede. 
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fanns mycket fjärrvärmekompetens i kommunen: konsultföretaget Ångpanneföreningen stod i 

mycket för energiverksdirektören Bengt Landqvists sakkunskap.401 Om kanslichefen Stig 

Cedergrens delaktighet säger Landqvist att han inte vet varför han var med, men antar att 

Cedergren endast representerade stadskansliet i sammanhanget. Landqvist understryker att 

Ångpanneföreningen stod för den värmetekniska kompetensen.402 Konsulten Bertil Köhler 

uppger att Landqvist var mer passiv i processen och att de anställda från Ångpanneföreningen 

skötte sig ganska självständigt.403 SvenInge Eriksson understryker att ingen av stadens 

utsedda ledamöter Skott, Cedergren och Landqvist var värme- eller avtalsspecialist, varför 

Ångpanneföreningen, enligt Eriksson, gjorde väldigt mycket av förarbetena inför 

diskussionerna. Eriksson påpekar att Ångpanneföreningen också var med i förhandlingarna 

och bevakade frågor om teknik och ekonomi.404 Ångpanneföreningens representanter hade 

alltså ett avgörande inflytande som stadens ombud i förhandlingar med Krångede.  

 

8. 2   Fjärrvärmesystemet etableras – på vems villkor? 
 

Förhandlingsprocessen mellan staden och Krångede om kontraktsvillkor för leveranser av 

värme gick vidare. Våren 1968 presenterade Bertil Köhler från Ångpanneföreningen sin 

fjärrvärmeutredning och föreslog att tre nya stadsdelscentraler (förutom Sätra) skulle 

uppföras: vid Lasarettet (Carlsborg), på Brynäs och i Andersberg (se figur 4). 

Industriverksstyrelsen stod, enligt Henricson, bakom att utredningen skulle bli en generalplan 

för fjärrvärmeutbyggnaden och att staden skulle ta ansvar för att bygga stadsdelscentraler på 

lämpliga platser för en senare hopkoppling till ett gemensamt fjärrvärmenät. Det fanns vid 

samma tidpunkt, 1968, vissa interna problem i Gävle stad som är viktiga att lyfta fram. 

Industriverksstyrelsen påpekade särskilt för Drätselkammaren att dess tre år gamla beslut, 

som talat om fjärrvärmens centralisering, varit i stort sett verkningslöst, eftersom ingen 

förvaltning fått uppdraget att ta ansvar för frågorna.405 Industriverken upplevde därför det den 

9 maj också svårt att infria Drätselkammarens tidigare målsättning att berörda myndigheter 

och förvaltningar i Gävle stad skulle ta hänsyn till möjligheterna till successivt centraliserad 

värmeförsörjning vid planerandet av större nyexploateringsområden.406 Enligt Henricson var 

förutsättningarna för ett samarbete med Krångede svårbedömda och osäkra, och 

                                                 
401 Intervju Mats Carlsson 2003-03-17. 
402 Intervju Bengt Landqvist 2003-03-21. 
403 Intervju Bertil Köhler 2003-04-14. 
404 Intervju SvenInge Eriksson 2003-03-17. 
405 Henricson (1987), sid. 11f. 
406 1968 §56, Industriverksstyrelsens protokoll. 
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Stadsfullmäktige hade 1965 lagt fjärrvärmeutbyggnaden på is. Det var det som fick 

Industriverksstyrelsen att 1968 skriva till Drätselkammaren och med en "underton av 

beklagande" framhålla att planeringen för stora stadsdelscentraler inte fungerat, påstår 

Henricson.407  

Industriverken hade 1968 långt framskridna planer på att ta emot värmeleveranser från 

Krångede, men det fanns inget rörsystem att leda fram värmen i, vilket kan tyckas vara en 

avgjord begränsning. Vid sitt sammanträde den 21 maj 1968 beslutade Drätselkammaren ändå 

att Ångpanneföreningens utredningar skulle läggas till grund för förhandlingar med Krångede 

om samarbete för stadens värmeförsörjning.408 Som Henricson påpekar beslöt 

Drätselkammaren också att frågan om huruvida Gävle skulle bygga en centraliserad 

värmeförsörjning genom stadsdelscentraler skulle sändas på remiss, när Ångpanneföreningens 

utredning om lämplig organisationplan var klar. I avvaktan på slutligt ställningstagande skulle 

staden leverera värme till aktuella byggnadsprojekt, med iakttagande av möjligheterna till 

framtida anslutning till ett gemensamt fjärrvärmenät. Staden skickade ut 

Ångpanneföreningens utredning på remiss till berörda intressenter och organisationer. 

Remissvar kom in från 14 instanser. De klart flesta var, enligt Henricson, i princip positiva till 

stadsdelscentraler, det starkaste undantaget var Fastighetsnämnden och Fastighetskontoret. 

Det senare ansåg, genom fastighetschefen Tage Johansson, att fjärrvärme utan kärnkraft var 

ointressant och att fjärrvärme var olämpligt i centrum. Kontoret efterlyste också en 

redovisning från stadens överläggningar med Krångede om värme från ett kärnkraftverk. 

Endast tre instanser hade något särskilt att säga om centraliserat värmeverk och de var i stort 

sett positiva till ett sådant. Betydligt mer stöd fick idén om ett kraftvärmeverk men 

Fastighetsnämnden och dess kontor var starkt emot.409  

Fastighetskontoret framhöll i sitt yttrande till Drätselkammaren att en utbyggnad av 

fjärrvärme skulle aktualiseras endast i det fall ett avtal med Krångede kunde göras om 

varmvattenleveranser från kärnkraftverket, annars inte.410 I yttrandet nämndes också bl. a. att 

en brist i såväl kommitténs som Ångpanneföreningens utredning var att de verkade ha tagit 

för självklart att fjärr- eller kraftvärmeverk var enda lösningen på Gävles värmeproblem. 

Några alternativ var inte undersökta (enligt Gefle Dagblads referat).411 Fastighetskontoret 

menade vidare i sitt yttrande att Ångpanneföreningen i sin utredning hade räknat med att de 

                                                 
407 Henricson (1987), sid. 54. 
408 1968: §246, Industriverksstyrelsens protokoll. 
409 Henricson (1987), sid. 12f. 
410 Gefle Dagblad 1969-02-07. 
411 Ibid. Jag har tyvärr inte fått tillgång till Fastighetskontorets remissvar. 
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tre stadsdelscentraler som skulle föregå anslutningen till kärnkraftverket skulle eldas med 

tjockolja. Bränslevalet kunde ifrågasättas. Redan år 1969 var det tveksamt om det kunde 

godkännas, påpekade fastighetskontoret: i framtiden skulle tjockolja säkerligen inte 

accepteras. Vidare menade kontoret att det beräknade tjockoljepriset var för lågt och att en 

avsevärd kostnadsstegring skulle följa om staden gick över till tunnare olja. En annan viktig 

faktor, nämligen värmekostnaden för konsumenten, hade även den ägnats för lite intresse. 

Beträffande flerfamiljshusen befarade Fastighetskontoret att vissa fastighetsägare, av 

bekvämlighetsskäl, skulle ansluta sig även om det inte var ekonomiskt försvarbart, en åtgärd 

som kunde göras i medvetande om att det slutligen blev hyresgästen som fick betala.412 Som 

svar yttrade Industriverken sig kortfattat: ett ställningstagande till den fortsatta utbyggnaden 

för anslutning till Krångede eller eget kraftvärmeverk förutsattes kunna ske i mitten av 1970-

talet.413 I Gävle stad fanns vid 1960-talets slut två möjliga alternativ för det lokala 

energisystemets utveckling: 

 

• samarbete med Krångede om värme från ett kärnkraftverk.  
• värme från egna stadsdelscentraler (med elleveranser från Vattenfall i båda 

alternativen). 
 

Alternativen var två, inte tre, trots att tanken på ett eget kraftvärmeverk väckt intresse hos 

andra aktörer i staden än Industriverken. 

 

8. 3   Staden, uranet och oljan 
 

Snart aktualiserades nya problem som komplicerade valet mellan de två tillförselalternativen. 

Fastighetskontoret hade anmält sina synpunkter till stöd för Krångedes kärnkraft, men hur 

stora var chanserna att idén skulle kunna förverkligas? Kärnkraft planerades vid tillfället inte 

bara i Gävle, utan också i Trosa i Södermanland och på några andra platser i Sverige. 

Ångpanneföreningen hade gjort utredningar om turordningen mellan de fyra kärnkraftverk 

som planerades på den icke-statliga sidan, vilka enligt Krångedes tolkning visade att en 

anläggning i Gävle borde komma sist.414 Fastighetskontoret i Gävle var begränsat i sina 

möjligheter till påverkan och inflytande i prioriteringen mellan olika tillförselalternativ. 

                                                 
412 Ibid. 
413 Om hemställan och bifall i sistnämnda frågor refereras till Stadsfullmäktiges handlingar 1969-05-19 §55, nr 85 och §118 
samt till dessa hörande bihang nr. 10. 
414 1968-4 (30 september) §12, Styrelseprotokoll Krångede. 
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Utvecklingsmöjligheterna för kärnkraft i Gävleregionen vid 1960-talets slut såg mindre 

positiva ut. 

Återigen är det privata aktörer som utarbetar de förslag som sedan godtas och 

därigenom påverkar den kommunala verksamheten. Krångedes tolkning om tänkbara 

lokaliseringsorter för en kärnkraftkraftanläggning i Vattenfalls regi försvårade 

Fastighetskontorets, Drätselkammarens och Industriverkens planeringsförutsättningar. De 

problem som anmäldes av Fastighetskontoret bör ses som direkt relaterat till konflikten 

mellan två beslutsordningar i staden: en som bygger på en inomkommunal process och en 

som bygger på relationer med och informell påverkan från aktörer utanför staden på 

processen, främst Vattenfall, Krångede och Ångpanneföreningen (vilket kännetecknade 

Fastighetskontoret). Var befann sig Industriverken och Drätselkammaren i 

beslutsordningarna?   

Drätselkammaren föreslog under början av 1969 Stadsfullmäktige att staden själv skulle 

besluta att ombesörja värmeleveranser från stora stadsdelscentraler till bebyggelsen inom 

stadskärnan. Stadsdelscentralerna skulle placeras så att de efter ytterligare utredning kunde 

sammankopplas till ett gemensamt fjärrvärmenät, om det ansågs lämpligt. Genom 

centraliseringen av uppvärmningen menade Drätselkammaren att en anslutning till Krångedes 

kärnkraftverk möjliggjordes – eller alternativt ett oljeeldat kraftvärmeverk i stadens regi. 

Drätselkammaren föreslog dock, enligt Arbetarbladet, Stadsfullmäktige att ett 

ställningstagande till den fortsatta utbyggnaden för anslutning till Krångedes kärnkraftverk 

förutsattes.415 Förslaget kan sägas vara anmärkningsvärt. Drätselkammaren beslutade förorda 

en organisatorisk lösning som byggde på kopplingen till Krångedes kärnkraftverk, vars 

fullbordan dessutom var mycket osäkert. Industriverken ville förlita sig på ett annat alternativ, 

nämligen ett eget försörjningsalternativ för el och värme. Politikerna i Drätselkammaren och 

tjänstemännen i Industriverken tycktes gå olika vägar. 

Nya beslut fattades, baserade på ytterst osäkra grunder. Det i november 1968 avgivna 

utlåtandet från Drätselkammaren resulterade i att Stadsfullmäktige den 28 april 1969 

beslutade om en begränsad fjärrvärmeutbyggnad i Gävle i kommunal regi. Stadsfullmäktige 

tog, enligt Henricson, ett steg mot ett större fjärrvärmesystem genom att besluta att 

Industriverksstyrelsen skulle ansvara för utbyggnaden av värmedistribution och för 

samordning av värmefrågorna genom att bilda ett energiverk. Fortfarande hölls många vägar 

öppna genom beslutet, som dessutom innebar att ett antal stora stadsdelscentraler skulle 

                                                 
415 Arbetarbladet 1969-04-02. 
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byggas och placeras så att de, om fortsatta utredningar visade att det var lämpligt, kunde 

kopplas samman till ett gemensamt fjärrvärmenät. Det beslöts, enligt Henricson, också att 

Industriverken kunde ta ställning till den fortsatta utbyggnaden för eventuell anslutning till 

Krångedes kärnkraftverk eller till ett eget kraftvärmeverk i mitten av 1970-talet. Det beslöts 

att Ångpanneföreningens utredning skulle vara underlag för fortsatta stadsdelsutredningar om 

värme.416 1968 inleddes fjärrvärmeutbyggnaden genom att Brynäs Centrum och kvarteret 

Lübeck med flera fick fjärrvärme från en provisorisk panncentral i kvarteret Björn.417 Den 1 

januari 1969 hade Hille, Hedesunda och Hamrånge landskommuner införlivats med Gävle 

stad och den 1 januari 1970 införlivades även Valbo. Från och med den 1 juli 1969 ändrade 

Gävle Industriverk namn till Energiverken i Gävle.  

Under sommaren 1969 beslutade Krångede att ett kondenskraftverk skulle uppföras 

intill Korsnäs-Marmafabriken i Karskär utanför Gävle för att eldas med olja och bark. 

Byggnationen var planerad att starta redan hösten 1969 och idrifttagandet beräknades ske 

hösten 1971. Krångede hade alltså jämsides med planeringen av kärnkraftverket i Gävle hela 

tiden även arbetat på andra projekt. Idén till kondenskraftverket fick företaget i slutet på 1968 

när barkförbränningen i Karskär diskuterades.418 "Eftersom kärnkraftverket dröjer måste vi 

göra något annat", konstaterade direktör Stig Henningsson i Krångede i en presskommentar 

till beslutet.419 För staden innebar det problem, eftersom den i praktiken funnit få alternativ till 

värmeleveranser från Krångedes kärnkraftverk. Således såg stadens representanter, som ett 

alternativ till att bygga ett fjärrvärmesystem helt oberoende av Krångede, att i stället anpassa 

sitt värmesystem efter Krångedes nya planer. Med anledning av det planerade 

kondenskraftverket vid Korsnäs ställde således Energiverksstyrelsens ordförande Sten Skott 

den 2 juli 1969 frågan till övriga styrelseledamöter om huruvida det inte vore lämpligt att 

utreda möjligheterna för framdragning av fjärrvärmekulvert mellan Karskär och 

kommunen?420  

Skott ansåg att entreprenadhandlingar snabbt borde tas fram så att arbetena med 

kulverten kunde börja med kort varsel. Energiverksstyrelsen gav enligt Henricson 

energiverkschefen Landqvist i uppdrag att ansvara för det och beslöt om underhandlingar med 

Krångede om bl. a. priset för värmeleveranser från Krångede.421 Gävle kommun var medveten 

om behovet av att ha de två alternativen Krångede och Vattenfall för värme- och elleveranser. 

                                                 
416 Henricson (1987), sid. 13. 
417 En kraftfull 100-åring: Gävle energi 100 år 1892-1992 (1992), sid. 40.  
418 Gefle Dagblad 1969-06-12. 
419 Arbetarbladet 1969-06-12. 
420 1969: §74, Energiverksstyrelsens protokoll. 
421 Henricson (1987), sid. 14. 
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Den externa dimensionen av det kommunala beslutsfattandet visade sig snart betydelsefull, 

också för systemets vidare utveckling. Under tiden hade Vattenfall utvecklat planer på ett 

kärnkraftverk vid Gävlebukten. Drätselkammaren i Gävle uttryckte i augusti 1969 förvåning 

över att Vattenfall i sin redovisning "Kärnkraftverk på Östkust" inte med ett ord nämnt att ett 

kärnkraftverk i Krångedes regi sedan flera år tillbaka planerats vid Bomhus i Gävle. 

Drätselkammaren menade, enligt Arbetarbladet, att det föreföll minst sagt egendomligt, 

eftersom planerna inte kunde vara obekanta för Vattenfall. Förvåningen poängterades enligt 

pressuppgifter i ett yttrande till länsstyrelsen i Gävleborgs län.422 Var det egentligen så 

egendomligt att staden inte visste något om Vattenfalls kärnkraftsplaner? Eller var 

Drätselkammarens förvåning en del i spelet gentemot Vattenfall och Krångede, som båda 

skulle ha möjlighet att konkurrera om värme- och elleveranser till staden, genom nya 

kondenskraftanläggningar? 

Henricson påpekar att såväl 1963 års som 1968 års fjärrvärmeutredningar stegvis och 

sakta gick igenom flera nivåer, redovisade stora mängder skriftligt material och 

remissbehandlades i ett stort antal instanser. Det kan, enligt Henricson, tolkas som att det 

fanns en strävan att förankra besluten på en institutionell nivå. Under långt mera slutna 

former, med få inblandade från staden och med en mycket knapphändig skriftlig rapportering, 

fördes underhandlingar mellan Gävle stad och Krångede. Dessa kunde ha lett till ett avtal 

mellan parterna redan under 1971, om inte Industriverksstyrelsen velat undersöka också andra 

alternativ. Genom detta agerande drogs Vattenfall in i beslutsprocessen, anser Henricson.423  

Vad visste kommunen och dess representanter om Vattenfalls planer på ett 

kärnkraftverk vid Gävlebukten? SvenInge Eriksson poängterar betydelsen av att kommunen 

redan hade ett avtal med Vattenfall som avsåg elleveranser. Han uppger även att staden i 

något sammanhang försökt vända sig till Krångede när stadens elavtal med Vattenfall gick ut 

vid 1960-talets slut. Men problemet, enligt Eriksson, bestod i att den befintliga leverantören 

Vattenfall hade 70 KV spänningsnivå på inmatningen och Krångede hade 130 KV. Eriksson 

anser att det gjorde att Industriverken aldrig kunde få någon kalkyl att gå ihop. Det var enligt 

Eriksson för dyrt att bygga om Gävle stads överliggande nät. Enligt Eriksson var det inte 

lönsamt att bygga ny 130 KV ledning och transformera ner till 70 KV. Han säger att vid 

åtminstone två tillfällen gjordes kalkyler, men Industriverken kunde inte visa någon 

                                                 
422 Arbetarbladet 1969-08-06. 
423 Henricson (1987), sid. 29. 
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lönsamhet för ett sådant projekt.424 Frågan är om det hinder han beskriver är reellt också för 

tiden efter 1969 – och i så fall ett hinder mot vad? Henricson påpekar att staden hade ett 

råkraftavtal med Vattenfall för tiden 1 januari 1969 till utgången av 1983. Avtalet innehöll en 

mycket viktig klausul: i 15 år framåt hade staden förbundit sig att inte ordna elförsörjningen 

på annat sätt så länge Vattenfall levererade den el som behövdes. Det kunde Energiverken 

inte gärna berätta, anser Henricson, eftersom avtalet var hemligt. Det stod att läsa i avtalet: 

 

Abonnenten förbinder sig att ej delgiva innehållet i föreliggande kontrakt åt någon 
Abonnenten utomstående.425  

 

Så löd avtalets fjortonde paragraf. Det är onekligen en viktig komplettering till den 

information Eriksson givit – kommunens möjligheter att samarbeta med Krångede om 

elleveranser var uteslutna, men det kunde inte representanter för kommunen tillstå eftersom 

avtalet var hemligt. 

Nils Holmin på Vattenfall, som i förhandlingarna företrädde kommunens motpart, har 

minnesbilden att Krångede egentligen inte var intresserade av att investera kraftigt i utökade 

nät och nya anläggningar för att åta sig leveranser till Gävle kommun utöver att sköta sina 

egna ägarföretags intressen. Holmin medger att det samtidigt fanns lite av ett hot för 

Vattenfall att förlora Gävle som kund, om Krångede byggde en större anläggning för 

elproduktion. Det innebar, enligt Holmin, att båda sidor bevakade sina intressen och att 

Vattenfall sökte lösningar som ledde till att Krångede "låg lågt" och att Vattenfall fick 

fullfölja sina idéer om hur det lokala elsystemet skulle byggas upp som en del i den regionala 

matningen.426 En av lösningarna från Vattenfalls sida för att hantera konkurrensen, bör 

rimligen ha varit att förhandla fram det hemliga elavtalet från 1969. Kommunen hade att 

agera i enlighet med avtalet: att inte avslöja något för t. ex. Krångede. Frågan är hur det 

präglade och påverkade kommunens processer avseende sin energiplanering? Vid 1970-talets 

början var två alternativ tänkbara för Gävles energiförsörjning: 

 

• samarbete med Krångede om värme från ett oljeeldat kondenskraftverk.  
• värme från egna stadsdelscentraler (med elleveranser från Vattenfall i båda 

alternativen). 
                                                 
424 Intervju SvenInge Eriksson 2003-03-17. I Valbo, mellan Gävle och Sandviken, fanns den transformatorstation som 
matade ut elektricitet till Gävle. Spoljordad 70 KV hade valts och inte direktjordad 130 KV: matningssystemet till Krångedes 
medlemsföretag fick den senare dimensioneringen. 
425 Henricson (1987), sid. 30. Kontrakt mellan Statens Vattenfallsverk och Gävle kommun. Undertecknat av Vattenfall 1975-
11-07 och av Gävle kommun genom dess Energiverksstyrelse 1975-08-19 Avtalet finns inte tillgängligt i 
Energiverksstyrelsens protokoll. 
426 Intervju Nils Holmin 2003-04-14. 
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8. 4   Kraft och värme – men är kraftvärme ett alternativ? 
 

När ett samarbete med Krångede aktualiserades första gången 1966 var planerna på ett 

kraftvärmeverk grunden. Planerna kom sedan att förändras i riktning mot oljeeldad 

kondenskraft och kärnkraft. 1969 väcktes planerna på ett samarbete om ett kraftvärmeverk till 

liv igen. Vid ett extra sammanträde hos Energiverksstyrelsen den 4 november 1969 

rapporterade energiverkschefen Landqvist, att vissa ändrade förutsättningar för värmeleverans 

från Krångedes planerade oljeeldade kondenskraftverk i Korsnäs uppstått, med anledning av 

Krångedes planer på att redan 1974–1975 bygga även en kraftvärmeanläggning för 

elproduktionen. Landqvist menade att planerna kunde medföra att Ångpanneföreningens 

förslag till fjärrvärmeutbyggnad borde justeras i vissa punkter innan felinvesteringar i bl. a. 

kulvertar gjordes. Dessutom ansåg Landqvist att Krångede borde kunna lämna en offert på 

värmeleverans från kraftvärmeverket. Landqvist anhöll mot bakgrund av det om att få göra en 

undersökning av vad ändrade förutsättningar skulle kunna medföra för kommunen, samt att få 

uppta förhandlingar med Krångede om möjligheterna och kostnaderna för en eventuell 

värmeleverans. Undersökningar och förhandlingar borde lämpligen ske i en arbetsgrupp 

bestående av tjänstemän från Krångede och Energiverken, biträdda av Ångpanneföreningen. 

Efter överläggning beslutade Energiverksstyrelsen att begärd undersökning omgående skulle 

utföras. Vidare beslutade styrelsen att underhandlingar skulle upptas med Krångede om 

kostnader för värmeleverans samt att Ångpanneföreningen skulle få i uppdrag att biträda 

Energiverken.427 

Något senare kom det slutliga beskedet i ett annat ärende, nämligen den lokala 

kärnkraftfrågan, förmedlat genom Gefle Dagblad – inte heller Krångede skulle uppföra något 

kärnkraftverk i Gävle. Varför fattade Krångede beslutet? En tänkbar förklaring är att 

regeringen hade lämnat besked om att Forsmark i norra Uppland var bästa läge för 

lokaliseringen av Vattenfalls nästa kärnkraftverk. Redan tidigare (november 1969) förekom 

uppgifter i lokalpressen om att en Vattenfallägd förläggning i Forsmark skulle kunna rubba 

Krångedes planer på att etablera kraftproduktion i Gävle.428 Henricson tolkar beskedet som att 

Krångedes planer på kärnkraft var borta.429 Kommunalrådet Sven Larsson erkände den förlust 

som Krångedes besked medförde: 

 

                                                 
427 1969: §119, Energiverksstyrelsens protokoll. 
428 Gefle Dagblad 1970-01-23. 
429 Henricson (1987), sid. 14. 
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För oss är det också en väsentlig fråga om värmeförsörjningen. Vi kan väl klara vårt 
program för fjärrvärme trots det men det är utan tvekan ett streck i räkningen.430 

 

Energiverksstyrelsens ordförande Sten Skott framhöll däremot att en eventuell förskjutning av 

planerna på ett kärnkraftverk i Bomhus inte skulle rubba kommunens planering men erkände 

samtidigt att han ansåg det troligt att avtappning av värme från ett kärnkraftverk skulle ställa 

sig billigare på lång sikt.431 Engagemanget från kommunens företrädare för Krångedes 

planerade kraftvärmeverk var begränsat. Förlusten av förmodat billiga värmeleveranser från 

kärnkraftverket engagerade desto mer. På styrelsesammanträde i Krångede den 19 mars 1970 

föredrog och kommenterade ordförande Stig Henningsson en utredning om Krångedes 

kraftförsörjning för perioden 1975–1980. Henningsson hävdade: 

 

Det torde inte vara orealistiskt att, genom att utnyttja PR-värdet i en fjärrvärmeleverans 
till Gävle kommun, få tillstånd att bygga ytterligare ett oljeeldat aggregat på 250 
MW.432 

 

För fortsatt planering föreslog Henningsson att förhandlingar med Gävle upptogs och bedrevs 

i sådan takt att förutsättningarna för en värmeleverans till stadens fjärrvärme genom ett 

oljeeldat kraftvärmeverk snarast kunde klarläggas.433 Krångede stod inför ett viktigt beslut – 

vilka var skälen för att fortsätta investera i oljeeldad kraftvärme för den framtida 

elproduktionen när inte kärnkraft längre var aktuellt? Ur Krångedes perspektiv var en 

värmeleverans till Gävle i hög grad endast ett medel för att utkonkurrera el från Vattenfalls 

kärnkraft till de energikrävande processindustrier som var Krångedes medlemsföretag och 

ägare. Hösten 1970 gav Krångede ett bud till Industriverksstyrelsen som innebar att värme 

skulle kunna börja levereras till Gävles fjärrvärmenät från år 1976 och därefter kunna ökas till 

en högsta värmeeffekt av 600 MW. Krångede planerade att bygga det oljebaserade 

kraftvärmeverket för cirka 250 MW elektrisk effekt på halvön Långharen (cirka 8 kilometer 

från Gävles centrum). Industriverksstyrelsen var, enligt Henricson, positiv och förordade att 

ett avtal borde utarbetas gemensamt med Krångede.434 Detta var fortfarande innan de stora 

oljekrisernas tid. Vid samtal mellan representanter för Krångede och direktör Lars Pehrzon i 

Petroleuminstitutet hade den senare 1970 framhållit att priset för lågsvavlig olja inom de 

                                                 
430 Arbetarbladet 1970-01-24. 
431 Ibid. 
432 1970-1 (den 19 mars ) §12, bilaga av den 10/3 1970-9, Styrelseprotokoll Krångede. 
433 Ibid. 
434 Henricson (1987), sid. 14. 
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närmaste åren borde kunna stabilisera sig vid värdet sju till åtta kronor per Gcal.435 En 

beräkning av lönsamhetskvoterna vid det oljepriset gav avsevärt bättre värden för ett oljeeldat 

verk än för ett kärnkraftverk.436 Trots att Krångede inte skulle bli huvudman för något 

kärnkraftverk fanns andra gynnsamma möjligheter att undersöka. Enligt Wittrock och 

Lindström, som studerat Ångpanneföreningens verksamhetsberättelser, upptar redogörelserna 

för det gångna energiåret en stor plats. De anser att företaget hade goda skäl att följa 

utvecklingen på energiområdet och att slutet på 1960-talet beskrevs som relativt odramatiskt. 

Oljans andel fortsatte att öka och Centrala Driftledningen (CDL) räknade med att atomkraften 

snart skulle tas i bruk i stor skala. Oljepriserna låg under 1968 endast något högre än 

genomsnittligt beroende på att Suezkanalen var blockerad.437 Krångede valde oljans väg och 

min tolkning är att Energiverken i Gävle hade starkt intresse av att försöka utnyttja den 

uppkomna konkurrenssituationen mellan Krångede och Vattenfall i Gävleregionen. Vid 

nästkommande styrelsemöte i Krångede rapporterades att diskussionerna mellan Krångede 

och Energiverken pågick men att den senare parten redan ställt som krav att värmeleveransen 

påbörjades senast 1975 och att ett bindande avtal träffades redan 1970. Anledningen var att 

den pågående utbyggnaden av fjärrvärmenätet var avsedd att under 1970 ske i riktning mot 

det oljeeldade Karskärsverket.438  

 

8. 5   Entusiasm, skepsis och reservationer 
 

Vi skall följa vad valsituationen mellan olja och anrikat uran som bränsle för Vattenfall och 

Krångede kom att innebära för Gävle kommun. Den 11 december 1970 överlämnade Bengt 

Landqvist för Energiverksstyrelsens kännedom Ångpanneföreningens nya utredning. 

Vattenfalls representanter fanns med på banan i en ny roll, genom att de i diskussioner 

erbjudit Gävle kommun kombinerade el- och värmeleveranser i ett oljeeldat kraftvärmeverk. 

Diskussionerna hade legat till grund för utformningen av Ångpanneföreningens utredning. 

Vattenfalls planer innehöll ett kraftvärmeverk med värmeavtappning på cirka 250 MW 

elektrisk effekt och ungefär lika stor värmeeffekt.439 Utredningen som genomförts hade också 

som målsättning att undersöka huruvida värmeleveranser från Krångede var ekonomiskt 

motiverade. Första rapporten visade klart att det tilltänkta samarbetet mellan Krångede och 

Gävle kommun medförde ekonomisk vinst. För att det skulle vara möjligt att nå lönsamhet för 

                                                 
435 1 gramkalori avser den energi som åtgår för att värma 1 gram vatten under preciserade förhållanden. 
436 Protokoll hållet vid sammanträde med styrelsen för Krångede 1 oktober 1970-5 § 10, Styrelseprotokoll Krångede. 
437 Wittrock & Lindström (1984), sid. 100. 
438 1970-3 (20 maj) §12, Styrelseprotokoll Krångede. 
439 Henricson (1987), sid. 15. 
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projektet menade Energiverksstyrelsen emellertid, som tidigare, att det krävdes att så stor del 

av värmeleveransen som möjligt skedde under samtidig kraftproduktion. Förutsättningen var 

därför att den planerade hetvattenpannan var i drift under hela året. Efter långtgående 

diskussioner beslutade energiverksstyrelsen att ge i uppdrag åt fjärrvärmekommittén att ta upp 

överläggningar även med Vattenfall, för att därigenom komma fram till den för kommunen 

bästa lösningen av värmeleveranser – från Krångede eller från eget kraftvärmeverk i 

sambyggnad med Vattenfall.440  

Ångpanneföreningens utredning utgick från en omfattande expansion av fjärrvärmenätet 

i Gävle. Krångedes nytillträdde ordförande Gösta Agrenius ifrågasatte emellertid om 

anslutningen till nätet verkligen skulle uppvisa den hastiga utveckling som angivits i 

kommunens prognos, och om kommunens företrädare gjort klart för sig de 

finansieringsproblem en sådan utveckling skulle medföra.441 Under den diskussion som 

uppstod på Krångedes styrelsemöte i mars framhöll Korsnäs VD Nils Landqvist det 

nödvändiga i att kommunen garanterade ett visst, med tiden stigande, uttag av värme från 

anläggningen i Karskär. VD Stig Henningsson svarade att Krångede för kommunen framhållit 

de andra alternativ Krångede hade för sin kraftanskaffning. Som alternativ för sin 

värmeanskaffning skulle kommunen säkerligen åberopa egna hetvattencentraler, men framför 

allt ett samgående med Vattenfall om ett kraftvärmeverk.442  

Krångede var alltså inställd på en konkurrenssituation, både gentemot Vattenfall och 

gentemot Gävle kommuns egna försörjningsalternativ för värmeproduktion. Gävles 

representanter var ivriga att utnyttja denna konkurrens och framhöll nödvändigheten av att 

hela frågeställningen om vem som skulle leverera värme till kommunens fjärrvärmenät 

snarast möjligt blev klarlagd.443 Till det yttre fortgick förhandlingsspelet mellan kommunen 

och konkurrenterna Krångede och Vattenfall. Den 28 juni 1971 rapporterade Bengt Landqvist 

om nya överläggningar som ägt rum.444 I ett PM hade Korsnäs VD Nils Landqvist något 

senare redovisat förhandlingsläget mellan Energiverken och Krångede om ett framtida 

värmesamarbete. Krångede menade att Ångpanneföreningen hade utarbetat ett förslag till 

betalningsformel som ansågs alltför komplicerad. I stället hade inom Krångede ett alternativt 

förslag tagits fram som också överlämnats till kommunen.445 

                                                 
440 1970: §171, Industriverksstyrelsens protokoll. 
441 1970-6 (14 dec ) §4, Styrelseprotokoll Krångede. 
442 1971-2 (22 mars) §16, Styrelseprotokoll Krångede. 
443 1971-1 (20 januari) §9, Styrelseprotokoll Krångede. 
444 1971: §97, Energiverksstyrelsens protokoll. 
445 1971-5 (2 november) §14, se bilaga 1971-10-26 undertecknad GA/MÅ, Styrelseprotokoll Krångede.  
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Utredningsarbetet gick vidare. Den 18 september 1972 presenterades av Landqvist verkställd 

utredning om framtida produktionskälla för fjärrvärme.446 Möjliga utbyggnadsalternativ 

redovisades därefter: 

 
• stadsdelscentraler.447  
• köp av hetvatten från Krångedes kraftvärmeverk (250 MW) i Karskär. 
• sambyggnad av kraftvärmeverk (250 MW) med Vattenfall på Fredriksskans.  
• uppförande av eget kraftvärmeverk. 

 

Efter en föredragning av Landqvist följde en mycket ingående diskussion om vilket av de fyra 

nämnda utbyggnadsalternativen som kunde bli den för kommunen bästa lösningen. Därpå 

beslutade Energiverksstyrelsen att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.448 

Energiverkschefen förordade, enligt Henricson, Krångedealternativet som visade lägst 

årskostnader och föreslog att avtal skulle träffas med Krångede innan året var slut. Eftersom 

råkraftavtalet med Vattenfall bara gällde i ungefär 10 år framåt, borde optionsrätt på 

elproduktionen i Krångedes verk skrivas in i avtalet. Återigen tvekade Industriverksstyrelsen 

och bordlade frågan, enligt Henricson.449  

Förutsättningarna för kommunens planering i energifrågor förändrades snart igen. 

Krångede och Vattenfall agerade och kommunen reagerade. Vid början av 1973 hade såväl 

Krångede som Vattenfall förändrat sina avtalsförslag. Vattenfalls verk skulle bli ett nybygge. 

Krångede förändrade inriktningen på utredningsarbetet till att omfatta endast en mindre 

anläggning. I stället för att bygga ett nytt kraftvärmeverk på 250 MW elektrisk effekt, 

planerade Krångede att bygga om ett gammalt och svagt utnyttjat kondensaggregat på 125 

MW för att kunna leverera värme till Gävles fjärrvärmenät. Först när behovet av elkraft och 

värme stigit skulle en ny anläggning installeras (kondensaggregatet på 125 MW hade hittills 

mest bara stått outnyttjat). Inte oväntat visade Köhlers (Ångpanneföreningen) utredning att 

Krångedealternativet var mest gynnsamt för kommunen vid ungefär de oljepriser som gällde 

och blev allt mer överlägset vid stigande oljepriser. Att kommunen skulle bygga ett eget 

kraftvärmeverk avfördes ur diskussionen utan några mer ingående lönsamhetsbedömningar. 

Det ansågs ligga helt fel i tiden. Det var illa nog, enligt Henricson. Men villkoren var ännu 

                                                 
446 1972: §140 Energiverksstyrelsens protokoll. 
447 Alternativet innebar uppförandet av ett visst antal stadsdelscentraler för produktion av hetvatten. För Gävles centrala del 
räknades med två anläggningar: en vid Carlsborg och en vid Sjöäng. Dessutom behövdes en central för Andersberg och 
Hemlingby. Gavlegårdarnas central Älgskytten kom även i fortsättningen försörja Sätra. Vid utbyggnad av området 
Tolvforsskogen behövdes ytterligare en central. Totalt uppfördes alltså ca fem större fjärrvärmecentraler inom Gävles 
centralort. Vid uppdelningen av värmeproduktionen i så stort antal enheter blev dessa så små att elproduktion inte var 
lönsam. Kommunens elbehov tillgodosågs genom inköp från Vattenfall och tillgängligt värmefall förblev outnyttjat.  
448 1972: §140, Energiverksstyrelsens protokoll. 
449 Henricson (1987), sid. 14. 
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kärvare än så, anser han, eftersom Gävle skriftligen lovat Vattenfall att inte bygga något eget 

kraftvärmeverk.450 Henricson påpekar att när Vattenfall, i konkurrens med Krångede, tog fram 

sitt första avtalsförslag till värmeleveranser från ett kraftvärmeverk måste rimligen ett nytt 

råkraftavtal ha träffats mellan Gävle kommun och Vattenfall. Det kontrakt Henricson sett är 

visserligen undertecknat av Gävle och Vattenfall hösten 1975, men avtalstiden börjar den 1 

januari 1973. Slutdatum är detsamma som för det tidigare 15-årsavtalet och kommunen 

förbinder sig att inte lösa sin elkraftförsörjning på annat sätt.451 Bengt Landqvist menar senare 

att när Energiverken i Gävle fick avtalsförslaget från Krångede 1972, gick Vattenfall med på 

ett långsiktigt kraftavtal, "sannolikt i syfte att förhindra Energiverken från att bygga en egen 

kraftvärmeanläggning i Gävle."452  

Frågan var i vilken mån Vattenfall egentligen var med i anbudsgivningen? Hur stort var 

egentligen intresset från Vattenfalls sida att genomföra ett alternativ i Gävle? Vilka var 

Vattenfalls motiv för att agera i Gävleområdet? Vattenfalls Stig Holmin ger sin syn. Enligt 

Holmin var kommunen väldigt angelägen att utnyttja den situation som förelåg 1972, 

nämligen att kommunen hade alternativa försörjningsvägar. Att försöka välja den ena eller 

den andra vägen eller att sköta det själv såg Holmin som en bitvis skicklig hantering av en 

marknadssituation, i vilken kommunen kunde välja aktörer med hänsyn till vad som var bäst 

för kommunens finansiella situation. Holmin anser också att Vattenfall var aktivt i ett läge där 

Krångede redovisade sina långtgående planer. Det innebar att Vattenfall talade om för Gävle 

att företaget också var berett att ställa upp ett kraftvärmeverk tillsammans med kommunen – 

eller separat om kommunen ville det. Holmin påstår att Vattenfall mest var inställt på att göra 

någonting gemensamt, som ett alternativ för kommunen att kunna välja. Holmin anser att 

kommunen satt i en ganska fin sits.453 

För samtidigt hade ju Krångede, enligt Holmin, den fördelen när det gäller 

fjärrvärmesidan att de redan hade möjligheter att kunna leverera utan att bygga ut nämnvärt – 

om Krångede ville lägga sig på den nivån att i första hand enbart försörja kommunen med 

värme. Holmin anser att det var att se som en begränsning för Vattenfall att de fick starta 

bygget från "scratch": att de inte hade någon tidigare produktionsanläggning att utgå ifrån. 

Ansträngningen från Vattenfalls sida var att kunna ge erbjudanden som var likvärdiga med 

Krångede. Utgångspunkten var enligt Holmin de två samverkansalternativen: det vill säga att 

                                                 
450 Henricson (1987), sid. 29 samt 1973: §43, Energiverksstyrelsens protokoll. 
451 Henricson (1987), sid. 30 Kontrakt mellan Statens Vattenfallsverk och Gävle kommun. Undertecknat av Vattenfall 1975-
11-07 och av Gävle kommun genom dess Energiverksstyrelse 1975-08-19. Har inte haft tillgång till materialet. 
452 Kommunerna och mottrycket. En analys av hinder (1985), sid. 15. 
453 Intervju Nils Holmin 2003-04-14. 
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Gävle skulle göra något i helt egen regi bedömde Vattenfall som föga sannolikt. Det krävde 

en betydligt större ansträngning än vad Vattenfall trodde kommunen skulle vara beredd att 

göra. Holmin anser att det också var så att om parterna byggde tillsammans, kunde en större 

anläggning byggas och de specifika kostnaderna för energi per effektenhet bli lägre. Det fanns 

enligt Holmin en lockelse i att kunna åstadkomma ett samproduktionsalternativ, där Vattenfall 

tog ansvaret för hälften och helheten blev specifikt billigare. Ur den synpunkten var Vattenfall 

och Krångede egentligen jämbördiga, men Holmin påminner om att Krångede, enligt honom, 

hade fördelen av att redan ha värmeanläggningar ute i Korsnäs. Holmin säger att han 

bedömde de förhandlingar som pågick som "intressanta", där kommunen önskade få någon 

förmån genom kraftvärmeproduktionen: en ekonomisk ersättning, inte bara att köpa värmen. 

Holmin säger att det var ett belopp som kommunen, med Ångpanneföreningens hjälp, ville 

knyta till oljepriset. Det innebar alltså att med stigande oljepris skulle det bli stigande utgifter 

för Vattenfall, liksom för Krångede, till Gävle. Eftersom Vattenfall befarade stigande 

oljepriser efterhand så ville inte företaget gå lika långt i det avseendet som Krångede var 

berett att gå.454  

Det är onekligen en intressant punkt som Holmin behandlar. Speciellt intressant är det 

att jämföra Holmins återblickar med de konkreta avtalsförslagen. Henricson ger en annan bild 

av historien än Holmin. Vattenfalls erbjudande var enligt Henricson mycket mer försiktigt än 

Krångedes och gavs för övrigt i två varianter. En var särskilt överblickbar och lovade inte 

någon värmeproduktionsrelaterad ersättning under mer än fem år och totalt 13 miljoner 

kronor. Den totala värmeproduktionsersättningen som kommunen skulle betala till Vattenfall 

under avtalstiden skulle överstiga 300 miljoner redan vid det orealistiskt försiktiga antagandet 

att varken oljepriser eller andra priser steg. I det sammanhanget var 13 miljoner bara 

"nålpengar" som Henricson uttrycker det, långt mindre än de beräkningsfel som kalkylerna 

skulle innehålla.455  

Den andra varianten för värmeproduktionsrelaterad ersättning skulle gälla hela den 25-

åriga avtalsperioden och utgå med 0,3 öre per producerad kWh elkraft. Ersättningen var inte 

indexreglerad och inte på något sätt kopplad till oljepriset. Trots det skulle den varianten varit 

bättre för kommunen än den förra, utom vid reala kalkylräntekrav som översteg cirka 15%. 

Henricson poängterar att det var en avkastningsnivå som kommunen inte kommit i närheten 

av vid några långsiktiga investeringsobjekt. Vid dåvarande prisnivå motsvarade den bättre 

värmeproduktionsrelaterade ersättningen en nedsättning av oljepriset med cirka 30%, men 

                                                 
454 Ibid. 
455 Henricson (1987), sid. 30. 
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skulle om t. ex. inflation och real oljeprisökning blev i genomsnitt tio procent per år efterhand 

bara ge några få procents rabatt mot slutet av avtalsperioden. Henricson tycker att två frågor 

som nästan ställer sig själva är: Var Statens Vattenfallsverk i början av 1973 över huvudtaget 

intresserat av att bygga ett kraftvärmeverk i Gävle att tas i drift under 1979 (eller eventuellt ett 

år senare)? Kände de på Vattenfall som låg bakom avtalsförslaget till hur Krångedes förslag 

såg ut? Henricson påpekar att både Krångede och Vattenfall fanns med i 

samarbetsorganisationen för kraftbolag, Centrala Driftledningen CDL. Hösten 1972 hade 

CDL, enligt Henricson, publicerat sin studie om bl. a. framtida kraftvärmeverk: Sveriges 

elförsörjning 1975–2000. Samtidigt kom också Svenska Värmeverksföreningens (VVF) 

utredning: Möjlig utbyggnad av elektrisk mottryckskraft i Sverige. Genom att utgå från en 

möjlig framtida fjärrvärmeproduktion gav VVF ett mått på hur stor kraftvärmen skulle kunna 

bli. CDL hade som kraftplanerare en helt annan utgångspunkt än fjärrvärmeorganisationen 

VVF och en helt annan hållning till kraftvärmens framtid, poängterar Henricson. För CDL var 

kraftvärme inte ens på 15 års sikt mer än ett marginellt inslag i det svenska elkraftsystemet.456  

Tillbaka till Vattenfalls tjänsteman. På avgörande punkter skilde sig alltså 

avtalsförslagen från Vattenfall och Krångede från varandra. Krångedes initiativ blev, enligt 

Holmin, snart ganska besvärande för Krångede, eftersom oljekrisen kom 1973 med kraftigt 

stigande oljepriser. Holmin anser att Vattenfall sedan var glada att företaget varit 

"ståndaktigt" på den punkten och inte givit med sig i konkurrenstrycket när Krångede, i 

Vattenfalls ögon, varit alltför välvilliga. Vattenfall var nöjda med att ha klivit av i det läget, 

jämfört med att gå på en sådan "historia." Holmin anser att det visade sig vara en riktig 

bedömning från Vattenfalls sida. Han säger att Krångede föll för kraven från Gävle på ett sätt 

som Vattenfall inte var berett att göra.  

Holmin påminner om att det för Vattenfalls del och för kraftindustrin i övrigt vid 

tidpunkten var frågan om kärnkraft eller oljebaserad försörjning i Sverige. Holmin satt med i 

CDL:s planeringsutskott i diskussioner om oljepriser relaterat till kärnkraftkostnader. Han 

uppger att CDL efter mycket vägande fram och tillbaka kom fram till att vid en viss 

oljeprisnivå kunde oljeeldning vara intressant jämfört med kärnkraften. Men CDL:s 

bedömning var att oljepriserna skulle överskrida den nivån och att  kärnkraften därför var det 

CDL i första hand skulle satsa på. Holmin anser att det var grunden för den stora 

kärnkraftsatsningen, de stora besluten i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet om en 

kraftig satsning på kärnkraft. Han tillstår att det samtidigt innebar att CDL ville skapa 

                                                 
456 Henricson (1987), sid. 30f. 
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utrymme för kärnkraftens avsättning och att CDL befann sig i ett motsatsförhållande till 

kraftvärmeverkens snabba etablering, baserad på olja. Holmin anser att motsatsförhållanden i 

lönsamhetshänseende mera handlade om kärnkraft eller oljekondensanläggningar. Det var i 

det valet som kärnkraften var helt dominant, bara oljepriserna gick upp i en viss begränsad 

omfattning. Sedan blev prisdifferensen per producerad kWh väsentligt större. Vad gäller 

kraftvärmeverk var konkurrensen, enligt Holmin, inte lika självklart till kärnkraftverkens 

fördel. Men ändå i huvudsak positiv, ansåg Sydkraft och Vattenfall. Kommunerna ville gärna 

etablera sig med kraftvärmeverk. Holmin säger att kraftindustrin allmänt hade uppfattningen 

att det vore bättre att Gävle och andra kommuner startade med enbart oljeeldade 

hetvattencentraler och drev dem tills kommunen längre fram i tiden kunde komplettera med 

elkraft.457  

Vattenfall deltog inte i budgivningen 1972–1973 med ett allvarligt menat bud. Intresset 

för ett oljeeldat kraftvärmealternativ i Gävle från Vattenfalls sida var mycket begränsat. Det 

är de huvudsakliga resultaten från intervjun med Nils Holmin. Vattenfalls motiv är svårare att 

svara på, eftersom det är svårt att i efterhand klarlägga Vattenfalls insyn i Krångedes 

arbete.458 En viktig förklaring till Gävles agerande 1972–1973 var kommunens ökade 

oljekostnader. I oktober 1972 rapporterade energiverksstyrelsens ordförande Birger Wallgren 

att han och kommunalrådet Larsson besökt Vattenfall den 21 oktober för överläggningar om 

värmeleveranser och ett nytt avtalsförslag som skulle inkomma senast den 25 samma 

månad.459  

Från Krångedes sida framförde Nils Landqvist vissa synpunkter på det befintliga 

avtalsförslaget. Under diskussionen på följande styrelsemöte i Krångede ifrågasattes ett 

förbehåll för den händelse oljepriserna skulle stiga till uppenbart orimlig nivå. Stig 

Henningsson lämnade en redogörelse för en före sammanträdet utsänd PM om 

värmeleveranser till Gävle kommun. I praktiken innebar det enligt honom skenbart invecklade 

avtalsförslaget att Gävle kommun fick tillgodogöra sig 75% eller 70% av vinsten och 

Krångede behöll 25 eller 30%.460 Detta var som framgått en betydligt mer generös ersättning 

än vad konkurrenten Vattenfall erbjudit i sitt avtalsförslag. Ångpanneföreningens Bertil 

                                                 
457 Intervju Nils Holmin 2003-04-14. 
458 Bengt Landqvist menade att Vattenfall 1972 lämnat ett mycket förmånligt avtalsförslag för kraftleveranser, för att 
förhindra kommunen att satsa på ett eget kraftvärmealternativ. Jag kan inte styrka påståendet. Det är möjligt att Vattenfalls 
representanter agerade på samma sätt i Gävle som i Västerås, Norrköping, Uppsala och Örebro där strategin utnyttjades 
gentemot kommunerna. Men jag kan inte finna något direkt stöd för uppgiften. 
459 1972: §155, Energiverksstyrelsens protokoll. 
460 1972-6 (3 oktober) §4, Styrelseprotokoll Krångede. 
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Köhler menade i sammanhanget om Vattenfalls förslag i ett brev till värmechefen Sten 

Persson:  

 

Vattenfalls ersättning för kraftvärmeproduktionen var för låg och borde dessutom 
regleras med oljepriset. Energiverken borde gottgöras, inte för producerad kraftvärme, 
utan för möjlig producerad energi. 461  

 

Invändningarna är centrala för att bedöma avtalsförhandlingarna mellan kommunen, 

Krångede och Vattenfall. För såväl Krångede som Vattenfall var väl medvetna om faran 

förknippad med ett icke indexerat oljepris och en koppling av priset till kraftproduktionen. 

Krångede var av åsikten att det i samband med erbjudandet till kommunen skulle anges 

om priset på bränsle för anläggningen undergick sådana betydande förändringar i förhållande 

till priset för kärnkraft att grunden för avtalet förändrades, skulle förhandlingar upptas om 

hur värmeproduktionen på ett för båda parter godtagbart sätt skulle arrangeras. Krångede 

poängterade: skälet till att erbjuda Gävle värme var i första hand inte ekonomiskt. Krångede 

menade att mot vinsten borde vägas de större komplikationer det innebar att samarbeta med 

en utomstående part och de ökade investeringskrav som skulle ställas på Krångede. Ur den 

synpunkten borde Krångedes intresse att få till stånd en värmeaffär vara måttligt. Endast 

konkurrensläget till Vattenfall motiverade engagemanget. Krångede menade: om företaget 

inte fick ett avtal med Gävle kommun avseende leverans av värme, var det sannolikt att 

Vattenfall fick bygga sitt verk vid Fredriksskans. Det skulle, enligt Krångede, omöjliggöra 

eller i varje fall försvåra vidare expansion för Krångede i området. Det tillstods också att det 

fanns visst egenintresse i projektet: det torde dessutom råda ett visst samband mellan Korsnäs-

Marmas utveckling och Krångedes möjligheter att utöka leveransen av t. ex. processånga. 

Men, som nämnts tidigare kunde tillgången på olja i framtiden bli knapp och priset högt.462 

Det skulle, enligt Krångede, kunna drabba både värmeleveranser och 

kraftvärmeproduktion. Krångede menade att alternativ till oljeeldning i Karskär kunde vara 

naturgas, kol eller elpannor i huvudsak matade med kärnkraft eller med hetvatten från en 

kärnkraftanläggning på Orarna. Krångede uppskattade att företaget i samtliga fall skulle ha 

lättare att klara situationen än kommunen. Det var därför tveksamt om det låg i Krångedes 

intresse att införa en särskild säkerhetsklausul. För att konkurrera med Vattenfall ansåg 

ledningen för Krångede det befogat med vissa risker. Alla i företaget var dock inte eniga om 

prioriteringarna. Nils Landqvist uttryckte följande: 

                                                 
461 Brev från Bertil Köhler till Sten Persson i anslutning till diagram 31/10 –72, Ångpanneföreningens arkiv. 
462 1973-1 (24 januari) §5, Styrelseprotokoll Krångede. 
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Jag ber ändå styrelsen överväga att i ett missivbrev eller protokollsanteckning framföra 
följande uttalande, om tillgången på eller priset på fossila bränslen undergår sådana 
avsevärda förändringar att grunden för avtalet undanröjes skall förhandlingar upptas om 
hur värmeproduktionen skall ordnas.463  

 

Varningen skulle snart visa sig betydelsefull. 

                                                 
463 Ibid. 
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9   Elkraft och värme var för sig (1973–1983) 
 
Det var en ljum sommarnatt utanför Gävle 1974. Den ende som tänkte på 
fjärrvärmeleveranser var Ångpanneföreningens konsult Köhler. Kalkylerna för samarbetet 
med Krångede hade visat på en kraftig vinst för kommunen om oljepriset steg i förhållande 
till produktionskostnaden för el från kärnkraftaggregat. Men konsulten hade aldrig kunnat 
drömma om att förutsättningarna för billig oljeeldning skulle förändras så kapitalt genom den 
stora oljekrisen under vårvintern 1973–1974. Köhler var självkritisk där han satt i sin bil 
utanför Karskärsanläggningen efter några sena arbetstimmar. Grundidén till avtalet mellan 
Krångede och Gävle kommun var hans. Köhler suckade. Tidigare samma dag, den 16 juli, 
hade byggnadschefen på Gavlegårdarna sprättat upp ett kuvert från Gävle Energiverk med ett 
erbjudande att Gavlegårdarna skulle lämna över den egna fjärrvärmeproduktionen till 
Energiverken. Byggnadschefen hade tyst tänkt att i praktiken var erbjudandet mer att se som 
ett politiskt diktat. Den uppkomna situationen hade en bakgrund där de inblandade parterna 
gjort noggranna överväganden kring olika scenarios – med kraftigt ökade oljepriser som 
gemensam grund. Samtliga parter hade kalkylerat på förändrade prisförhållanden på 
oljemarknaden – men få hade förberett sig på konsekvenserna.  
 

9. 1   Samarbetsavtalet föremål för domstolsförhandlingar 
 
Detta kapitel handlar om de svårigheter – och möjligheter – som integrerade 

produktionslösningar för el och värme medför. Den 6 juni 1973 förelåg ett definitivt upprättat 

avtal mellan Krångede och Gävle kommun. Under sommaren undertecknade parterna det så 

kallade Krångedeavtalet, vilket reglerade villkoren för kommunens fjärrvärme fram till år 

2003. Bara några månader senare började oljepriserna skjuta i höjden. Om avtalet hade blivit 

motsvarande tid försenat hade det förmodligen inte ingåtts, eller hade blivit ytterligare 

senarelagt och ändrat till sitt innehåll, antar Henricson. När avtalet slöts i juni 1973 låg 

oljepriset för eldningsolja 5 runt 120 kr/ton. Tre år senare hade priset för samma typ av olja 

ökat till cirka 330 kr/ton.464 Avtalet innebar att kommunen band sig för att från Krångede 

köpa värme som motsvarade hela tätortens värmebehov upp till gränsen för vad Krångede 

åtog sig att producera och till ett indexreglerat pris. Värmebehovet skulle beräknas med 

ledning av vad som med hänsyn till läge och belastning borde anslutas till det hopmaskade 

fjärrvärmenätet. Kommunen garanterade också att de årliga värmeuttagen inte skulle 

underskrida en nivå som för 1980 var cirka 500 GWh och som sedan hela tiden ökade för att 

år 2000 vara nästan 1200 GWh.465 Krångede skulle enligt avtalet projektera, bygga och äga 

hela anläggningen Karskär II. Kommunen skulle vid projektering och uppförande av sådana 

anläggningsdelar, som kunde påverka värmeleveranserna, ha full insyn. Efter föredragning 

                                                 
464 Henricson (1987), sid. 32. 
465 Henricson (1987), sid. 16. 
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och överläggning beslutade Energiverksstyrelsen godkänna avtalet för undertecknande. I ett 

protokoll fört vid undertecknandet den 19 juni 1973 enades de närvarande om följande 

protokollsanteckning (enligt §3): 

 

Om priset på bränslen för anläggningen undergick sådana betydande förändringar i 
förhållande till priset för kärnkraft att grunden för avtalet förändrades, skulle 
förhandlingar upptas om hur värmeproduktionen på ett för båda parter godtagbart sätt 
skulle arrangeras.466  

 

Meningen skulle så småningom få en central betydelse för samarbetet mellan Energiverken 

och Krångede som efter den första oljekrisen under hösten/vintern 1973–1974 stod inför ett 

nytt moment – en rättslig prövning av avtalsvillkoren. Oljepriset hade enligt Krångede ökat i 

sådan omfattning att förutsättningarna för att fullfölja avtalet underminerats och nya 

förhandlingar borde tas upp enligt den särskilda klausulen. Den 21 april 1975 skrev Krångede 

till kommunen med anledning av de höjda oljepriserna och tog upp frågan om möjlighet till 

omförhandling vid väsentligt ändrade bränslepriser. Energiverksstyrelsen beslutade att begära 

att Krångede skulle lämna en mera preciserad redovisning av den kostnadsutveckling som 

föranlett att förutsättningarna för avtalet väsentligen skulle ha förändrats, samt att frågan om 

förhandlingar fick bestämmas senare när den begärda redovisningen granskats av 

Energiverken.467  

Krångede argumenterade för sin sak i brev den 11 juli 1975. På styrelsesammanträde 

den 18 augusti 1975 beslutade Energiverksstyrelsen att meddela att den inte ansåg att 

redovisningen styrkte Krångedes påståenden samt att det därför inte fanns några skäl för att 

uppta förhandlingar.468 I juli 1976, innan Krångedeavtalet ännu gett en enda kilowattimme 

värme till Gävle kommun, begärde kraftbolaget ändring av avtalet hos tingsrätten.469 

Kommunen avvisade åter igen Krångedes begäran om förhandling varpå Krångede stämde 

Gävle kommun genom dess kommunstyrelse till tingsrätten. Energiverken delgavs 

stämningen den 23 juli 1976.470 Tingsrättens utslag dröjde till maj 1979. Tingsrätten gick då 

på kommunens linje. Krångedes krav på omförhandlingar för högre fjärrvärmepris 

tillbakavisades. Protokollsanteckningen ansågs inte grunda någon rätt att förhandla fram ett 

                                                 
466 1973: §79, Energiverksstyrelsens protokoll. 
467 1975: §77, Energiverksstyrelsens protokoll. 
468 1975: §113, Energiverksstyrelsens protokoll. 
469 Henricson (1987), sid. 18, Se också protokollsanteckning §3 från sammanträde mellan Krångede och Energiverken i 
Gävle 1973 som jag inte har haft tillgång till. 
470 1976: §116 Ett första svaromål, se 1976: §146 bilaga A och B, Energiverksstyrelsens protokoll. 
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högre pris, bara att ta upp tekniska arrangemang för energiproduktionen för att eventuellt lösa 

den på andra sätt.471 I slutklämmen på tingsrättens dom hette det: 

 

Även om sådana förändringar av oljepriset i förhållande till kostnaden för kärnkraft 
inträtt att plikt att förhandla föreligger grundar således anteckningen inte skyldighet för 
kommunen att inträda i förhandlingar om revision av avtalet av det slag som med 
bolagets yrkande avses. Frågan huruvida sådana kostnadsförändringar inträtt blev utan 
betydelse.472  

 

Krångede överklagade domen i tingsrätten, och striden om justering av avtalet gick vidare till 

hovrätten.473  

 

9. 2   Var finns den kommunala kraftvärmens banerförare? 
 

Krångede kallade till förhandlingar, kommunen vägrade och Krångede utsåg advokater. 

Bakom denna mycket kortfattade och schematiserade sammanfattning av den inledande 

rättsprocessen ryms också kommunens motiveringar för att fortsatt agera för parallella och 

inte för integrerade systemlösningar. Enigheten om det lämpliga i denna prövning var inte 

total i den kommunala organisationen när prövningen inleddes: 

 

Vi finner bolagets (Krångedes) begäran om föreslagen rättslig prövning av 
protokollanteckningen närmast egendomlig och vill bestämt avråda från att kommunen 
medverkar i processen. 474  

 

Det omdömet gav kanslidirektör Stig Cedergren och kommunjurist Erik Karlsson i 

dagspressen om initiativet från Krångede.475 Frågan är om kommunrepresentanterna inställt 

sig till förhandlingar med Krångede, även om de kommit fram till en annan bedömning av 

kostnadsutvecklingen med anledning av oljekrisen? Det skulle knappast ske frivilligt, med 

tanke på uppgörelsens för Gävle kommun fördelaktiga innehåll. Planering kan avse att sakligt 

och systematiskt försöka ordna olika detaljer till en helhet, men i Gävle kom tjänstemännens 

och politikernas handlingssätt att få en betoning på kalkylering för framtiden, utan något 

                                                 
471 Henricson (1987), sid. 18. 
472 Arbetarbladet 1979-05-05. 
473 Arbetarbladet 1979-05-22. Processen gick vidare till Hovrätten för Nedre Norrland. Kommunens ombud, Rolf Romson 
från Kommunförbundet, skrev 27 augusti: "det måste betecknas som en ren efterhandskonstruktion att  
i den allmänt och lösligt avfattade protokollsanteckningen inlägga den prisreglerande innebörd som Krångede gjort i målet”. 
Krångede svarade: "Att kommunen i själva verket insåg vad Krångede åsyftade – eller i vart fall bort inse det – framgår av 
det förhållandet, att kommunen begärde en motprestation för att godtaga bolagets protokollsanteckning, /…/. "Handlingar 
inkomna 4 september 1979 enligt 5311-4V. Styrelseprotokoll Krångede. 
474 Arbetarbladet 1975-12-17. 
475 Ibid. 
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egentligt intresse för de detaljer i nuet som inte talade för kommunens (parallella) systemval. 

Den 2 februari 1973 rapporterade energiverkschefen Bengt Landqvist att offerter på leverans 

av värme till kommunens fjärrvärmenät kommit in från Vattenfall och Krångede.476 

Krångedes anläggning i Karskär eller Vattenfalls anläggning på Fredrikskans som alternativ 

för fortsatta kraft- och värmeleveranser?477 Det var formellt en öppen fråga för Gävle 

kommun: "Vi har fått in anbuden och överväger dem just nu"478 sade värmechef Sten Persson 

hos Energiverken i en presskommentar. 

Frågan vi skall ställa oss är hur öppen och förutsättningslös granskningen egentligen 

var. Resultatet av utvärderingen redovisades officiellt den 14 mars 1973. Direktör Köhler från 

Ångpanneföreningen hade fått i uppdrag att ingående redovisa de olika 

produktionsalternativens för- och nackdelar. Köhler betonade det helt "unika" i att Gävle hade 

förmånen att två leverantörer "tävlade" med varandra. Det var, enligt Köhler, också orsaken 

till att så fördelaktiga villkor som förelåg kunnat uppnås. Hur väl hade Köhler jämfört 

Krångedes och Vattenfalls alternativ med kommunens egna? Alternativet med de fyra 

stadsdelscentralerna i kommunens regi var skisserat som enbart värmeproduktion, eftersom 

elproduktion ansågs olönsam vid små enheter. I energiverkschefen Landqvists 

sammanställning till Energiverksstyrelsen avfärdades alternativet att bygga ett eget 

kraftvärmeverk utan att några mer detaljerade kostnadsberäkningar gjorts. Det egna 

kraftvärmeverket bedömdes ha ett antal viktiga förutsättningar emot sig. Henricson påpekar 

att Gävle kommun hade bundit sig för att köpa el från Vattenfall fram till 1983 och därför 

själv inte kunde använda ens hälften av det planerade kraftvärmeverkets eleffekt. Resten av 

elproduktionen måste därför säljas som så kallad "sekunda kraft", till förmodligen låga priser, 

anser Henricson. Förslaget från Vattenfall innebar heller inte något sambygge med Gävle som 

det tidigare talats om, påpekar Henricson.479 

Kommunens aktiva delaktighet genom eget eller delat huvudmannaskap i en integrerad 

produktionslösning för el och värme var alltså mindre aktuell. "Konkurrensen" mellan 

Krångede och Vattenfall var som vi sett heller ingen "tävlan" mellan jämbördiga alternativ. 

Vattenfall hade beslutat sig för att följa CDL:s rekommendationer för en fortsatt 

kärnkraftutbyggnad. Krångede hade beslutat sig för att försöka konkurrera med Vattenfall 

                                                 
476 1973-1 den 24 januari §20, Styrelseprotokoll Krångede. 
477 Gävle fick en modern djuphamn när Fredriksskanshamnen på Norrlandet invigdes 1905 med en 500 meter lång kaj och ett 
minsta djup på 6,5 meter. Järnvägsspår drogs från industriområdet Näringen till hamnen på en två kilometer lång bank över 
norra viken i Inre fjärden. På 1960-talet byggdes kaj och cisterner för olja, och en ledning drogs till oljebergrum. I anslutning 
till Fredriksskanshamnen ligger en industritomt som var avsedd för Vattenfalls kraftvärmeverksbygge. 
478 Arbetarbladet 1973-02-03. 
479 Henricson (1987), sid. 16 samt 1973: §43, Energiverksstyrelsens protokoll. 
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genom att satsa på oljeeldade anläggningar för kraftproduktion. "Jämförelsen" mellan 

alternativen var ett spel för gallerierna, eftersom det underlag om oljepriser som beslutet 

vilade på var fastställt och utvärderat långt tidigare. Frågan är vad valen som gjorts skulle 

innebära för fortsatta prioriteringar mellan integrerade och parallella systemlösningar i Gävle 

– mellan el- och värmeproduktion?  

Ett frågetecken i det kontrakt mellan Krångede och kommunen som preliminärt 

godkänts var, enligt Gefle Dagblads tolkning, kommunens åtagande att köpa en viss 

minimimängd värme, som var beräknad med ledning av kommunens beräknade expansion. 

Om utvecklingen i Gävle inte blev så snabb som planerna förutsatte, fick alltså kommunen i 

alla fall betala för värme beräknad på den antagna utvecklingen.480 Frågetecknet var en viktig 

del i den diskussion om alternativ systemutformning i Gävle som pågick. Redan i januari 

1974 när avtalet skulle godkännas var frågan om kommunens energiförsörjning föremål för 

kritisk politisk debatt i Gävle kommunfullmäktige. Gefle Dagblad redovisade att under 

kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari hörde Göte Flintberg (s) till dem som 

kände sig tveksamma inför kontraktets klausul om att Gävle skulle garantera inköp av en 

minimivärmemängd. Liksom energitillgången skulle konsumtionsvanorna kunna ändra sig, 

menade Flintberg. Det kunde ju hända att förbrukningen inte ökade som prognoserna visade? 

Därför borde det finnas möjlighet för Gävle att få en annan beräkning om utvecklingen skulle 

bli sådan.481 De expansiva kalkylerna för fjärrvärmen var inte någon konfliktfråga vid 

tillfället. Kommunens planering i energiförsörjningsfrågor kunde fortgå parallellt: el för sig 

och värme för sig.  

Enligt Henricson började Gävle kommun i september 1978 ta emot värme från 

Krångedes kondensanläggning, Karskär II. Under 1978 blev det sammanlagt 178 GWh, vilket 

var cirka 40% av den värmeenergi som distribuerades i kommunens fjärrvärmenät. Gävles 

stora stadsdelscentral (Carlsborg 87 MW) avställdes för att bara användas som revisions- och 

reservcentral för Karskär II. Under samma år träffade Energiverken avtal med AB 

Gavlegårdarna om anslutning av bolagets lägenheter i centrala Gävle. Under 1979 anslöts AB 

Gavlegårdarnas fjärrvärmeområde i stadsdelen Sätra (37 MW), vilket gjorde bostadsföretaget 

till den största abonnenten.482 Avtalet innebar att kommunen garanterade att kostnaderna för 

värmeförsörjningen inte skulle bli väsentligt förändrade utan vara i nivå med nuvarande och 

med kostnadsutveckling enligt gällande taxa.483 Denna utfästelse kom snart att ställas på prov. 

                                                 
480 Gefle Dagblad 1974-01-09. 
481 Gefle Dagblad 1974-01-29. 
482 Henricson (1987), sid. 18 samt 13 mars 1978 §12 Gavlegårdarnas arkiv. 
483 19 december 1977: §64 bilaga A Gavlegårdarnas arkiv samt 1978: §5, Energiverksstyrelsens protokoll. 
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I början av 1979 var nya hyreshöjningar att vänta i Gävle. Fjärrvärmekostnaderna höjdes i 

Gävle på kort tid med 26 procent. Gavlegårdarna ansåg, enligt lokalpressen, om 

kostnadsökningens orsak: avgiften styrdes i realiteten av krav från Krångede som leverantör 

av fjärrvärme.484 I en presskommentar till den kraftiga höjningen av priset på fjärrvärme i 

Gävle sade Krångedes vice VD Stig Henningsson: "det var oljepriset som slog igenom i vår 

produktion och ekonomi och pressade upp taxan för fjärrvärme".485  

Fjärrvärmens ekonomiska resultat för Gävle kommun var emellertid beroende av 

samarbetet med Krångede på fler sätt än enbart vad gällde oljepriset. Kommunen var, enligt 

uppgifter i Gefle Dagblad, den 22 juni 1979 klar över att om Krångede bröt det första avtalet 

fick bolaget vara med och betala en utbyggnad av kommunens egen värmeproduktion. 

Dessutom skulle kommunen enligt tidningen begära vederlag för att avtalet bröts och 

ersättning för de ganska stora investeringar som gjorts i kulvertar. Utgångspunkterna var 

viktiga för kommunens fortsatta planering. Enligt ett budgetförslag som Energiverksstyrelsen 

godkände den 21 juni 1979, bedömdes fjärrvärmen under året 1980 vara ekonomiskt 

självbärande. Samtidigt hade man i den ekonomiska långtidsplanen räknat med att 

värmeverket skulle gå med fem miljoners förlust år 1980. Energiverkschef Bengt Landqvist 

konstaterade: 

 

Anslutningen ökade. Det var en förklaring till det förbättrade resultatet. En annan är att 
kommunens värme blir billigare i och med att leveranserna från Krångede kommer 
igång. Vi sänker däremot inte taxan gentemot abonnenterna. Det betyder att kommunen 
köper värmen till lägre pris än förr utan att sänka sitt eget försäljningspris. Vi har många 
års förluster att ta igen.486  

 
Energiverkens representanter förklarade med de orden den bristande överensstämmelsen 

mellan innehållet i budgetförslaget och långtidsplanen. Landqvist och hans medarbetare 

utgick i sin planering från de fördelar parallella systemval antogs medföra. Energiverkens 

hållning i frågan blev allt mer problematisk när Krångede aktualiserade utbyggnad av 

Karskärsanläggningen. Från Krångede förelåg den 6 juni 1979 en skrivelse med hemställan att 

kommunen, gemensamt med Krångede, utförde teknisk utredning om möjligheterna att 

utforma kommande utbyggnad i Karskär även för andra bränslen än olja.487 Enligt Henricsons 

tolkning av Krångedeavtalet skulle Karskärsverket ge 350 MW värme från den 1 september 

1982. Den extra kapacitet på 110 MW som kommunen höll med skulle också falla bort 

                                                 
484 Arbetarbladet 1979-02-28. 
485 Arbetarbladet 1979-03-01. 
486 Gefle Dagblad 1979-06-22. 
487 1979: §113, Energiverksstyrelsens protokoll. 
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(genom Carlsborg och Sätra). Krångede behövde alltså bygga ut för ytterligare 230 MW 

värme. Det kunde bli ett kraftvärmeblock eller bara en hetvattenpanna.488  

Nu fanns åter en försiktig öppning för en gemensam och integrerad behandling av el- 

och värmefrågor i Gävle, oavsett om kommunen skulle medverka som huvudman eller inte i 

ett tänkt koleldat kraftvärmeverk.489 Kommunen och Krångede tillsatte, trots den pågående 

tvisten, den 9 november 1979 gemensamt en ledningsgrupp för att utreda frågan närmare.490 I 

den kommunala organisationen fanns det vid tillfället emellertid olika uppfattningar om hur 

den uppkomna situationen skulle hanteras. Den 3 mars 1980 uttalade kommunalrådet Birger 

Wallgren under sammanträde med Gävle kommunfullmäktige: "Eftersom Energiverken har 

ett avtal med Krångede finns det ingen anledning att utreda ett eget kraftvärmeverk".491 

Uttalandet gavs med anledning av att Per Svensson (vpk) ställt ett antal frågor till Wallgren 

mot bakgrund av planerna på ett koleldat kraftvärmeverk. Av Wallgrens svar framgick att det 

inte förekommit några förhandlingar med Krångede syftande till kommunalt inflytande. 

Wallgren menade att Energiverken inte kunde ställa några krav på vilket bränsle Krångede 

skulle använda och gav följande motivering: "Vi har ett kontrakt som säger att kommunen ska 

köpa en viss mängd värme."492  

Replikväxlingen mellan Wallgren och Svensson illustrerar de skilda åsiktslinjer om det 

önskvärda i att uppnå oberoende genom huvudmannaskap för ett kraftvärmeverk som fanns 

företrädda i kommunen, med klara implikationer för frågan om integrerade eller parallella 

systemval. Frågeställningen visade sig snart ha ytterst konkret innebörd. I maj 1980 fick 

Krångede avslag på sin begäran om koncession för ett oljeeldat kraftvärmeverk. Under hösten 

1980 hotade totalstopp för fjärrvärmen i Gävle. Den mångåriga tvisten mellan Energiverken 

och Krångede ledde till att Krångede inte längre ville leverera värme och varmvatten till de 

tusentals Gävlebor som var beroende av fjärrvärmen. Ett år efter domslutet 1979 sade 

Krångede upp avtalet med kommunen.493 Det var enligt Henricson en kraftig upptrappning av 

den tvist som fortfarande låg i hovrätten och till synes ett försök att överflygla rättsväsendet 

med ett tekniskt/ekonomiskt maktspråk.494 Aktionen betecknades enligt lokalpressen som 

"utpressning" av en ledande politiker i Gävle.495 Krångede besvarade påståendet. Den nye 

                                                 
488 Henricson (1987), sid. 19. 
489 Öppningen var onekligen begränsad. Energiverken markerade mycket skarpt att: "för undvikande av eventuella 
missförstånd påpekas slutligen att ovanstående icke medger förhandlingsskyldighet enligt protokollsanteckningen till 1973 
års avtal". Se bilaga 34B från 1979-09-25 som svar på bilaga 34A från 1979-09-20. Energiverksstyrelsens protokoll. 
490 Henricson (1987), sid. 20.  
491 Gefle Dagblad 1980-04-03.  
492Ibid.  
493 Henricson (1987), sid. 21. 
494 Henricson (1987), sid. 36. 
495 Gefle Dagblad 1980-06-06. 
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Krångedechefen Lennart Fogelström sade att företaget gjort ett inlägg i diskussionen och att 

det var en del av förhandlingsspelet för att Krångede skulle komma någonstans i 

överläggningarna med kommunen. Men kommunen kände sig inte tvingad att komma till en 

snabb uppgörelse. Energiverksstyrelsens ordförande, Birger Wallgren, hävdade att om det 

kniper kan Gävle klara värmeförsörjningen själv (genom Carlsborg och Sätra).496 

 

9. 3   De lokala elproduktionsfrågornas dominans 
 
Den krångliga tvisten mellan kommunen och Krångede gjorde att det kanske inte skulle 

byggas något kolkraftvärmeverk i Gävle. Det skulle i så fall innebära fortsatt parallella 

systemval för Gävle kommun: "Lyckas vi inte lösa den frågan drar sig nog Krångede ur 

diskussionen om ett kolkraftverk. Det är min tolkning av hela situationen /…/", sade 

Fogelström.497 Vid förhandlingar som hållits mellan kommunens och bolagets representanter 

hade atmosfären, enligt Fogelström, varit "uppriktig" och diskussionerna hade förts i en 

positiv anda. Torbjörn Lund, Energiverksstyrelsens ordförande 1978–1983, ville enligt 

lokalpressen överhuvudtaget inte kommentera förhandlingsläget med annat än att han 

hoppades på en lösning vid förhandlingsbordet framför en förhandling i domstol.498 

Kommunens representanter för Energiverken hade efter den gemensamma kolutredningen 

vägrat förhandla om de avtalsförhandlingar som en övergång till kol skulle kräva.499 Torbjörn 

Lund var under åren 1978–1980 politisk sekreterare till stadsbyggnadsrådet Stig Källgren och 

väl insatt i kommunens bebyggelseplanering och sammanhörande frågor. Bengt Landqvist 

anser om Lund: 

 

Han var ju inte särskilt intresserad av att sätta sig in i energifrågorna. Han lyssnade mest 
på vad kommunstyrelsen tyckte. Ändå skulle han bestämma. Det var lite stökigt under 
den period han satt. Torbjörn Lund var ju på bostadsföretagens sida. Vi på Energiverken 
tyckte inte som dem.500  

 

En konstaterad svårighet för att skapa integrerade systemval på energiområdet är att skapa 

samsyn mellan representanter för olika delar i den kommunala organisationen. Det var en 

aktuell svårighet i Gävle 1980. Den 12 december meddelade Torbjörn Lund att en uppgörelse 

med Krångede träffats.501 Underhandlingarna med Krångede resulterade i ett nytt avtal som 

                                                 
496 Gefle Dagblad 1980-06-07.  
497 Arbetarbladet 1980-06-24. 
498 Arbetarbladet 1980-08-09. 
499 Henricson (1987), sid. 21. 
500 Intervju Bengt Landqvist 2003-03-21. 
501 1980: §193, Energiverksstyrelsens protokoll. 
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Energiverksstyrelsen godkände i slutet av året och sedan kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige i mars 1981. Avtalet kallades tilläggsavtal: 

 

Uppgörelse med Gävle kommun skall baseras på att en skälig och i princip lika 
fördelning av såväl gemensam nytta och samtidig produktion av värme och elektrisk 
energi som av därmed eventuellt förenade kostnadsrisker och olägenheter skall delas 
lika. Denna lika fördelning av båtnaden skall tillämpas utan att de fördelningsprinciper 
som gällt i nuvarande tilläggsavtal i något hänseende skall vara prejudicerande.502 

 

Henricson anser att avtalet visserligen kallades tilläggsavtal, men att i flera viktiga frågor (om 

värmepris, värmemängder, garanterade uttag, rätten för Krångede att använda kommunens 

anläggningar och riktlinjerna för det fortsatta samarbetet) var det ett nytt avtal. I och med det 

var också den nästan fem år gamla striden om värmepriset avblåst. Tilläggsavtalets villkor om 

en ny gemensam utredning om en icke oljebaserad produktionsanläggning utlöste, enligt 

Henricson, en halv miljon kronor från kommunstyrelsen till fortsatt utredning.503 Henricson 

anser att i Energiverkens argumentering kring det första tilläggsavtalet inför 

kommunfullmäktige var flykten från oljeberoendet det helt grundläggande.504  

Frågan är om kommunen i så fall flydde ur oljeberoendet, för att fly in i något annat? 

Ökade eller minskade kommunens möjligheter att genom tilläggsavtalet göra ett integrerat 

systemval?  Striden mellan Gävle kommun och Krångede blåstes av – men fjärrvärmen blev 

enligt lokalpressen dyrare. Priset för överenskommelsen om ett tilläggsavtal var att 

Gävleborna fick högre värmekostnader (6 miljoner dyrare varje år), att Krångede betalade de 

gamla rättegångskostnaderna och att kommunen utbetalade 5, 5 miljoner i engångs-

ersättning.505 Viktigt att poängtera är att tilläggsavtalet mötte kritik i den 

kommunaldemokratiska beslutsprocessen. Vänsterpartiet Kommunisterna, vpk (namnet på 

nuvarande Vänsterpartiet 1967–1990) i Gävle ville att kommunen skulle stämma kraftbolaget 

Krångede för kontraktsbrott och sedan använda skadeståndet för att bygga upp en egen 

kraftvärmepanna. Partiet uppskattade att kommunen skulle kunna kamma hem över 100 

miljoner kronor. Det uppgav partiet i en skrivelse till kommunfullmäktige, där partiet var 

mycket kritiskt mot det nya avtalet mellan kommun och kraftbolag. Partiet var kritiskt mot det 

preliminära avtalet på framför allt två punkter. Partiet menade att det var kommunen som 

borde äga och driva den nya koleldade anläggningen. Det påpekade också att kommunen inte 

                                                 
502 1981:1 Bilaga 4 enligt den 10 mars §5, Styrelseprotokoll Krångede. 
503 Henricson (1987), sid. 22. 
504 Henricson (1987), sid. 37, Henricson hänvisar till PM från Energiverken 29 december 1980: ett dokument jag inte haft 
tillgång till. 
505 Gefle Dagblad 1980-12-30. 
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hade någon anledning att kompensera Krångede för förluster som oljeprishöjningarna hade 

lett till.506 Förslaget mötte invändningar från ordföranden i Energiverksstyrelsen:  

 
Att våga ta en process med Krångede kan vara svårt. Att stämma Krångede för 
kontraktsbrott och starta en långt utdragen process med oviss utgång är en orealistisk 
tanke. Det skulle säkert bli ett våghalsigt äventyr för kommunen. Några möjligheter att 
ta hem uppåt 100 miljoner i skadestånd finns inte.507  

 
Det sade kommunalrådet Birger Wallgren (s) i en kommentar till vpk:s utspel. Tilläggsavtalet 

mellan Krångede och Gävle kommun var resultatet av en kompromiss efter långa och 

segslitna förhandlingar, påpekade Wallgren. Wallgren menade att kommunen pressat 

Krångede så långt det varit möjligt på grundval av det ursprungliga och för kommunen 

fördelaktiga avtalet från 1973. Krångede hade inte alls fått den ekonomiska kompensation 

som begärts och Wallgren kunde därför inte hålla med om att Energiverken gett efter för 

påtryckningar och "utpressning", vare sig för de år som gått eller för framtiden. Med hänsyn 

till omständigheterna hade kommunen inte gjort en så dålig affär som vpk påstod. Oron för ett 

koleldat kraftvärmeverk kan vara befogad, men finns det egentligen några alternativ om vi ska 

minska vårt oljeberoende? frågade Wallgren retoriskt.508 

De aktualiserade motsättningarna är intressanta ur flera perspektiv. Kommunpolitikerna 

var i hög grad frånvarande i de diskussioner som fördes om energisystemets utformning, men 

representanter från partiet vpk förespråkade kraftvärme som ett medel för oberoende. Men, 

varför med hjälp av rättsliga medel? Om representanter för Gävle kommun flydde från oljan, 

ligger tolkningen nära till hands att en annan flyktväg bestod i tron på juridiska processer och 

för kommunen positiva domstolsutslag i riktning mot självständighet och integrerade 

systemval. Henricson påpekar att en ledningsgrupp med tre personer från Krångede och fyra 

från Gävle kommun under året som följde diskuterade olika sätt att producera fjärrvärme, med 

kol, elkraft, flis, torv, bark, spån och sopor. I gruppen fanns både ordföranden och vice 

ordföranden i Energiverksstyrelsen. Överskottsvärme från industrin, Korsnäs Marma och 

värmepumpar vid kommunens avloppsreningsverk kom efterhand med i bilden och bedömdes 

vara särskilt intressant.509  

Visst fanns det andra aktuella alternativ än Krångedes alternativ, vilket inte 

kommunalrådet Wallgren medgav. Frågan är om något av alternativen skulle ge reellt 

utrymme för en ny och mer självständig lösning i relation till Krångede? Energiverkens 

                                                 
506 Gefle Dagblad 1981-01-03. 
507 Arbetarbladet 1981-01-07. 
508 Ibid. 
509 Henricson (1987), sid. 22. 
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förslag sommaren 1981 till höjning av fjärrvärmetaxan kom, enligt Henricson, att väcka häftig 

kritik från bl. a. Fastighetsägarföreningen, Hyresgästföreningen och kommunens största 

bostadsföretag, AB Gavlegårdarna, och det beslut som senare fattades ledde till överklagan 

hos kammarrätten.510 Yttrande inkom efter det över en ny skrivelse från vpk om uppgörelse 

mellan kommunen och Krångede om värmeleveranser.511 Någon månad därefter spikades 

enligt lokalpressen det senaste tilläggsavtalet mellan parterna – trots nya protester från vpk. 

Avtalet gällde leverans av fjärrvärme till de 23.000 hushåll som var anslutna till värmenätet. 

Per Svensson (vpk) "stretade emot", men det hjälpte inte. Kommunalrådet Birger Wallgren 

pekade på att kommunen hade projekt på gång som gällde alternativa energikällor. 

Energiverken skulle t. ex. titta på möjligheterna att använda soporna från flisfabrikerna i 

Forsbacka och den industriella överskottsvärmen från Korsnäs och Norrsundet.512 Det är inte 

som Svensson tror att Krångede styr Energiverken, sade Lund, och hävdade att Energiverken 

var en fullgod förhandlingspartner till Krångede.513  

Som svar på Energiverksstyrelsens tidigare yttrande över vpk:s skrivelse förelåg ännu en 

skrivelse från partiets fullmäktigegrupp.514 Skrivelsen föranledde ingen respons från 

Energiverken. Ordförande Torbjörn Lund rapporterade i stället den 9 mars om planeringsläget 

beträffande det återupptagna utredningsarbetet tillsammans med Krångede, avseende en 

gemensam kraftvärmeanläggning i Gävle.515 Lund rapporterade vidare att han, i enlighet med 

styrelsens tidigare beslut, undersökt Krångedes intresse för ett samarbete även med Vattenfall 

och mottagit ett positivt svar. Därefter hade ett gemensamt sammanträde med Krångede, 

Vattenfall och kommunen ägt rum den 3 april 1981. Parterna beslutade att den tidigare 

utsedda ledningsgruppen skulle utökas och att Vattenfall skulle ställa upp med lämplig 

utredningsman.516 Villkorligt träffat tilläggsavtal om leverans av fjärrvärme presenterades den 

6 april.517 Kanske skulle nu möjligheter öppna sig för nya produktionslösningar – och nya 

relationer? Indunstningsvärme från industriella processer518, värmepumpar, koleldade 

hetvattencentraler och koleldat kraftvärmeverk hade 1981–1982 diskuterats i en projektgrupp 

                                                 
510 Henricson (1987), sid. 70. Henricson har utnyttjat brev till Energiverken i Gävle 1981-08-07 och besvär över 
kommunfullmäktiges i Gävle beslut samt brev till kammarrätten i Sundsvall 1981-10-23. Jag har inte haft tillgång till 
materialet. 
511 1981: §7, Energiverksstyrelsens protokoll. 
512 Arbetarbladet 1981-03-03. Forsbacka är en bruksort två mil väster om Gävle och Norrsundet är ett industrisamhälle 3,5 
mil norr om Gävle. 
513 Gefle Dagblad 1981-03-03. 
514 1981: §29, Energiverksstyrelsens protokoll. 
515 1981: §33, Energiverksstyrelsens protokoll. 
516 1981: §45, Energiverksstyrelsens protokoll. 
517 1981: §53B, Energiverksstyrelsens protokoll. 
518 Indunstningsvärme är ett sätt att genom förångning av lösningsmedel (t.ex. vatten) koncentrera en lösning. Typiska 
industriella användningsområden för indunstare finns inom cellulosaindustrin (indunstning av svartlut och sulfitlut). 

167



   

  

med representanter från Krångede och kommunen. Utformningen av Gävles fjärrvärmesystem 

genomgick också betydande förändringar, speciellt avseende bränsleval. Ett händelserikt år 

lades till handlingarna den 22 december 1982. En framarbetad energiplan presenterades, som 

byggde på ingående studier av olika försörjningsalternativ utförda tillsammans med 

Krångede.519  

Vilka lösningar valdes därefter? Vilka blev konsekvenserna för systemutformningen? 

Avtalsförslaget godkändes av Energiverksstyrelsen den 20 april 1983.520 När Gävle 

kommunfullmäktige skulle godkänna det nya tilläggsavtalet med Krångede den 30 maj visste 

politikerna enligt kommentarer i pressen inte vad priset för värmen skulle bli. Det andra 

tilläggsavtalet var konstruerat så att om elpriset höjdes mer än oljepriset förlorade kommunen 

– höjdes oljepriset mer än elpriset vann kommunen. Därigenom hade tilläggsavtalet stora 

likheter med det föregående avtalet. Birger Wallgren, kommunalråd med ansvar för avtalet, 

ansåg att den bestämmelse Krångedes förhandlare i sista stund drev igenom inte hade någon 

betydelse. Bolaget och kommunen delade på vinsten. Wallgren trodde personligen att priset 

på olja och el framöver skulle höjas likvärdigt – och fördelningen av vinsten skulle förbli 

oförändrad. Pressen tolkade det som att om Birger Wallgrens uppskattning skulle visa sig 

felaktig kunde Krångede göra en extra förtjänst på (uppskattningsvis) tre eller sex miljoner 

om året jämfört med vad vinsten blivit om den delats lika mellan kommun och bolag. Ändå 

hade Krångede garderat sig i avtalet för att få fullt betalt för sina insatser.  

De nya investeringar som gjordes för att ta tillvara överskottsvärme skrevs av på nio år – 

det vill säga kostnaden skrevs av på nio år och betalades fullt ut av fjärrvärmeabonnenterna 

under den tiden. Oljepriset – som var grunden för kommunens betalning till Krångede – 

inkluderade alla kostnader för köp, frakt, lossning et cetera. Den nya fjärrvärmen sparade olja 

som motsvarade hälften av vad som gått åt för att producera all fjärrvärme med hjälp av 

bränslet. I pengar betydde det kanske femtio miljoner om året. Men för 

fjärrvärmeabonnenterna betydde avtalet ingen vinst. De skulle i stället betala de investeringar 

som gjordes – för att kunna ta tillvara överskottsvärme – på så kort tid som nio år. Krångede 

skulle dock kunna få fullt betalt för sina kostnader och dessutom chansen att göra en extra 

vinst på några miljoner varje år. Därför kunde det bli dyrt och det skulle i så fall bli 

hyresgäster och fastighetsägare som betalade.521  

                                                 
519 1982: §168, Energiverksstyrelsens protokoll. 
520 1983: §74, Energiverksstyrelsens protokoll. 
521 Gefle Dagblad 1983-05-20. 
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Vem har egentligen inflytandet över systemutformningen är en grundläggande fråga att ställa 

i Gävlefallet. Henricson anser att det från 1960-talets början, när fjärrvärmens framtid 

utreddes i Gävle, och fram till det Krångedeavtalet ingicks går att spåra en fixering till den 

lokala elförsörjningen som den viktigaste energifrågan. Henricson ser det som 

anmärkningsvärt att inte någon av Gävles fjärrvärmeutredningar fram till och med 

Krångedeavtalet 1973 tog upp den industriella överskottsvärmen som en intressant möjlighet. 

Han konstaterar att det dröjde ända till diskussionerna och utredningarna under 1981–82.522 

Slutsatsen i kapitlet är att alternativa försörjningsvägar i Gävle inte hade några starka 

förespråkare sedan 1960-talets början.  

 

                                                 
522 Henricson (1987), sid. 26f. 

169



   

  

10   Jämförande empirisk analys och slutdiskussion  
 

I detta kapitel kommer jag att förklara, jämföra och dra fram stora gemensamma mönster i 

undersökningen. Syftet är att tydliggöra förloppen och därigenom framträdande skillnader och 

likheter som framkommit i fallstudierna vad gäller händelseutvecklingen. Båda kommunerna 

stod vid 1970-talets slut inför viktiga beslut om el- och värmeförsörjning. I Helsingborg valde 

kommunala Energiverken 1983 en integrerad lösning där el och värme samproducerades i 

kraftvärmeverket Västhamnsverket. Gävle Energiverk valde en annan väg, nämligen 

elleveranser från Vattenfall och värmeleveranser från Krångede. För att analysera de 

komplicerade processerna som ledde fram till systemvalen i Helsingborg och Gävle och 

samtidigt argumentera för mitt bidrag till tidigare forskning på det energihistoriska området 

kommer jag att lyfta fram fyra breda teman. De är följande: 

 

• hanteringen av energifrågor i den kommunala organisationen: processerna  
bakom fjärrvärme och kraftvärme 

• val av system: konkurrens och samarbete 
• organisatorisk separation och öppna/slutna perioder 
• faser och aktörer i systemens utveckling: tre separata perioder i kommunerna. 

 

10. 1  Hanteringen av energifrågor i den kommunala organisationen – 
processerna bakom fjärrvärme och kraftvärme 

 

Bostadsförsörjning var från 1945 och framåt en relativt ny uppgift för Sveriges kommuner, 

vilket aktualiserade frågan om bostädernas uppvärmning. Kommunernas hantering av 

fjärrvärmesystem har analyserats och systematiserats i ett flertal arbeten och flera viktiga 

förklaringsfaktorer har identifierats.523 Centralt för fjärrvärmens etablering är bl. a. 

bebyggelse, stadsbild och topografi – städernas fysiska struktur är betydelsefull för möjlig-

heter att kunna lägga ut kulvertledningar. Av betydelse för fjärrvärmens etablering är också 

huruvida en kommunal organisation kan skapas och kompetens inhämtas för att lösa olika 

uppkomna problem. Starka professionella och institutionella stödjande strukturer var allmänt 

en viktig förutsättning för fjärrvärmens introduktion i svenska kommuner. Huvudmannaskap 

är en annan kritisk fråga. Bl. a. Werner pekar på att offentliga institutioner, t. ex. kommunala 

bostadsbolag, i ett flertal fall var helt avgörande som tidiga kunder för fjärrvärmens 

utbredning. Att bygga upp en kommunal organisation för energiförsörjning berör också frågor 

om förhållandet mellan tjänstemän och politiker. Den relationen är ytterligare en viktig aspekt 

                                                 
523 Werner (1989), sid. 15 och Summerton (1992), sid. 210.  
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av kommunernas roll som förvaltare av sociotekniska försörjningssystem, vilket poängteras 

av Kaijser.524 Låt oss dröja något vid frågan om kommunens roll som förvaltare av 

energisystem. Traditionellt har i Sverige lokala självförvaltningsorgan spelat en stor roll – det 

gäller såväl byalag, häradsrätter som stadsförvaltning. Självstyret baserades dock på 

sedvanerätt och i mindre grad på central lagstiftning.525 Enligt 1862 års förordning om 

kommunal styrelse i städer var Drätselkammaren det organ, tillsatt av Stadsfullmäktige, som 

skulle förvalta stadens finanser och fastigheter och handha vissa andra, företrädesvis 

ekonomiska, ärenden. Drätselkammarens funktion var även en annan – den blev i realiteten 

stadens verkliga styrelse med beredande och verkställande uppgifter. Alla ärenden (med 

undantag för valärenden) hänsköts dit före behandlingen i Stadsfullmäktige, eftersom 

praktiskt taget alla ärenden hade en ekonomisk bakgrund.  

Tjänstemannastyre var ett aktuellt problem redan i 1950-talets svenska stadskommuner. 

Nya möjligheter att förändra det gavs genom kommunallagen och lagen den 18 december 

1953 om införande av kommunallagen.5261956 skapades mot denna bakgrund i Helsingborg 

en ny funktionsuppdelning mellan Drätselkammare och Stadsfullmäktige genom införandet av 

Stadskollegium, som kom att överta beredning, översyn och samordning från 

Drätselkammaren. Jag skall peka på ett viktigt resultat av förändringen – hur 

maktfördelningen i Helsingborg påverkades av reformens genomförande. Den grundläggande 

frågeställningen vid undersökningsperiodens början var om ett kraftvärmeverk skulle förse 

staden med både el och fjärrvärme, eller om endast hetvattencentraler för värmeförsörjning 

skulle uppföras och el köpas av ett kraftbolag (Sydkraft) där Helsingborg också var delägare. 

När frågan presenterades på ett inledande stadium ställde sig Drätselkammaren i Helsingborg 

skeptisk till de ekonomiska lösningarna som presenterats till förmån för ett eventuellt 

kraftvärmeverk.  

Skilda uppskattningar av råkraftkostnaden var problemet i centrum som representanter 

för Stadskollegiet, Drätselkammaren och Affärsverksstyrelsen inte kunde enas om. Förslaget 

att bilda ett kommunalägt bolag var ett initiativ för att, från Affärsverksstyrelsens sida, 

försöka föra kraftvärmefrågan vidare i en kommun som infört en reform för att motverka 

tjänstemannastyre. Kommunägda AB Helsingborgs Kraftvärmeverk skulle bildas, oavsett om 

något kraftvärmeverk avsågs byggas eller inte. Den officiella motiveringen för valet av bolag 

som organisationsform var att investeringsverksamheten för fjärrvärmesatsningen inte skulle 

                                                 
524 Kaijser (1988), sid 125-127.  
525 Herlitz (1989), sid. 64.  
526 SFS 1953: 753 och SFS 1953: 754. 
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belasta stadens ekonomi. Det var en märklig motivering, med tanke på att ett kommunalt 

bolags förluster och åtaganden alltid belastar den kommunala ekonomin. Att bilda ett 

kommunägt bolag var onekligen ett djärvt och oortodoxt försök från Affärsverken och 

Affärsverksstyrelsen att kringgå den kritik och den tvekan som framkommit från stadens 

politiska ledning i Stadskollegiet.  

Hur hanterades energifrågorna i den kommunala organisationen i Gävle? Även i Gävle 

förelåg ett behov att bland politiker kontrollera tjänstemännens starka ställning. Drätsel-

kammaren i Gävle övertog 1954 det tidigare beredningsutskottets funktion och en ny 

funktionsuppdelning mellan stadens enheter tog vid. Även i Gävle var den centrala 

frågeställningen huruvida ett kraftvärmeverk skulle förse staden med både el och fjärrvärme – 

eller om endast mindre hetvattencentraler för värmeförsörjning skulle uppföras och el köpas 

av kraftbolaget Vattenfall. När en fjärrvärmeutredning gjordes 1962 skedde det under 

förutsättning att Drätselkammaren i Gävle uttalade sitt intresse för fjärrvärmeprojektet. Det 

var nämligen inte alls självklart att Gävle stads Industriverk skulle bli huvudman för en 

satsning på fjärrvärme i större skala, för det fordrades Drätselkammarens godkännande. Från 

Industriverkens sida krävdes en utvecklad förmåga att förankra en teknisk "nymodighet" som 

fjärrvärme, också eftersom förvaltningarna inte själva besatt kompetens att själv utreda och 

utveckla de komplexa systemen. 

En viktig slutsats i Gävlefallet är att Industriverkschefen Alvar Ekström var en ensam 

förespråkare för fjärrvärme baserad på kraftvärme. När arbetet i Industriverken mötte 

motstånd som vuxit fram inom kommunen mot ett kraftvärmeverk, lyckades Industriverken 

och Ekström visserligen föra frågan vidare i beslutsprocessen, mycket tack vare att Gävle 

lasarett 1964 engagerades som värmekund. Ett oväntat intresse från lasarettet bidrog alltså till 

ökad legitimitet för fjärrvärmeprojektet, vilket bekräftar tidigare forskningsresultat om att 

offentliga organisationer ofta var helt centrala för den tidiga utbyggnaden av 

fjärrvärmesystem i svenska kommuner.527 Frågan om anslutningen av lasarettet avviker 

samtidigt från de mönster tidigare forskningsresultat identifierat genom att ett 

fjärrvärmesystem diskuterades på ett inledande stadium i Gävle, utan att ha föregåtts av någon 

lokal intressemobilisering. Det betydde i praktiken att Industriverksstyrelsen lyckades 

förankra utförda utredningar och fjärrvärmeprojektet i sin helhet hos bl. a. kommunens 

Drätselkammare, men att inget beslut om fjärrvärme fattades. Därför är det förvånande att 

                                                 
527 Kaijser (1988), sid. 86f och Werner (1989), sid. 15. 
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Drätselkammaren i Gävle 1965 beslutade att stadsdelen Sätra skulle få ett värmecentral, som i 

det kommunala bostadsbolaget AB Gavlegårdarnas regi skulle försörja hela stadsdelen.  

 

10.1   Gemensamma slutsatser 
 

Fjärrvärme var vid 1950-talets början en ny fråga för såväl politiker som tjänstemän i de två 

kommunerna. Det är svårt att dra några mer långtgående slutsatser om tjänstemannastyre, men 

styrkeförhållanden mellan politiker och tjänstemän vid 1950-talets slut såg olika ut i 

Helsingborg och Gävle. Vissa slutsatser kan ändå dras om organisationens betydelse för hur 

fjärrvärmefrågan hanterades och hur systemet introducerades. I Gävle hade Drätselkammaren 

en starkare ställning jämfört med i Helsingborg – och var inte bara hänvisad till att 

administrera kommunala in- och utbetalningar. Från 1950-talet och framåt fick 

Drätselkammaren i Gävle en mer framskjuten position i beslutsprocessen än i Helsingborg, 

vilket också sammanhängde med bebyggelsefrågornas starka utveckling (för vilken 

Drätselkammaren i Gävle hade det övergripande ansvaret). Det allmänna syftet med både nya 

Stadskollegium i Helsingborg och nya Drätselkammaren i Gävle var att försöka stärka 

politikernas inflytande över ärendehanteringen gentemot tjänstemännen genom att införa en 

enhet där ärenden både kunde beredas, beslutas och genomföras.  

Affärsverken i Helsingborg hade vid 1960-talets början en annan kompetensstruktur och 

verksamhetsinriktning än Industriverken i Gävle. Aktörernas individuella särarter och 

samspelet personerna emellan i Helsingborg pekar på en central skillnad jämfört med i Gävle. 

Samtliga medarbetare på viktiga befattningar i Helsingborgs Affärsverk hade en stark 

gemensam övertygelse och vision i att aktivt försöka utmana de stora kraftbolagens dominans 

vad gällde elproduktion. Kraftvärme var däremot i Gävle, jämfört med i Helsingborg, endast 

ett alternativ bland andra, också med avseende på personalens sammansättning. De olikartade 

attityder till kommunens relationer till kraftbolag som präglade Affärsverken i Helsingborg 

och Industriverken i Gävle är en viktig faktor för att förklara utvecklingen fram till och med 

1960-talets mitt i de två städerna. Kapitel 4 och 7 i avhandlingen ger stöd för de slutsatserna.  

 

10.2   Att välja energisystem: konkurrens och samarbete  
 

Konkurrens mellan olika energialternativ kan ta sig en mängd olika uttryck. I detta tematiska 

avsnitt skall jag behandla betydelsen av konkurrensen mellan hetvattencentraler, el och 

kraftvärme för kommunernas val av systemlösningar. Frågor om kopplingar mellan lokal 
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elproduktion och händelseutvecklingen vad gäller nationell elproduktion är intressanta i 

sammanhanget. Början på 1970-talet var kärnkraftens första expansionstid i Sverige. Även på 

ett nationellt plan började konkurrens mellan oljekraft och kärnkraft göra sig gällande. 

Vattenfall hade redan under 1960-talets slut valt Centrala Driftsledningens kärnkraftlinje med 

en storskalig utbyggnad. Förutsättningarna för billig oljeeldning förändrades drastiskt genom 

den första oljekrisen 1973–1974, med kraftigt höjda oljepriser som resultat. Dessa händelser 

utgjorde stora svårigheter för den kommunala kraftvärmens ställning i Sverige. Kraftvärme 

(som innebär samtidig produktion av el och värme) har ofta saknat starka lokala 

förespråkare.528 Olika sfärer och kulturer har uppstått, utan egentlig kontakt med varandra, där 

elproduktionen skett på nationell nivå och värmeproduktionen på lokal nivå. Samtidigt har 

inte kommunala energiverk haft något oinskränkt monopol på lokala värmeleveranser, vilket 

komplicerat bilden ytterligare. Den värme som kommunala bostadsbolag ibland kunnat 

erbjuda har också varit en viktig form av konkurrens i sammanhanget. Några frågor är: Hur 

såg relationen ut mellan kärnkraft och kraftvärme? Fanns konkurrens mellan kommunala 

bostadsbolag och Affärsverken/Industriverken i Helsingborg och Gävle? 

I Helsingborg började bostadsbolaget AB Helsingborgshem vid 1960-talets mitt bygga 

ett helt eget fjärrvärmesystem. Kommunal fjärrvärme skulle bli ett dyrare alternativ än egna 

hetvattencentraler, menade bostadsbolaget. För tjänstemän inom Helsingborgs kommun var 

en besvärlig finansieringssituation och komplicerade relationer till Stadskollegiet och 

Sydkraft hinder som måste övervinnas på vägen till ett kraftvärmeverk i egen regi. 

Förhållandet mellan politiker och tjänstemän var vid 1960-talets slut ansträngt. En maktkamp 

förelåg mellan Helsingborgshem (genom Stadskollegiets ordförande) och 

Affärsverksstyrelsens ordförande, vilket slutligen löstes genom att Helsingborgshems 

fastigheter anslöts till Affärsverkens fjärrvärmesystem. Som det tidigare tematiska avsnittet 

visat fanns det starka förespråkare för kraftvärme i Helsingborg – men de hade svåra problem 

att försöka hantera.  

Långa förhandlingsturer följde med Sydkraft om ett gemensamt kraftvärmeverksbygge, 

men konflikter om råkrafttaxan gjorde att planer på samarbete mellan parterna strandade. 

Affärsverkschefen Bertil Lannefors visste att ställa hårda förhandlingskrav på Anders 

Björgerd från Sydkraft. Det är anmärkningsvärt att två gamla studiekamrater, som också varit 

kollegor, möttes på var sin sida om ett förhandlingsbord på det sätt som skedde. Lannefors 

möjlighet att hårt företräda kraftvärmelinjen bör ha haft en nära koppling till hans goda 

                                                 
528 Kaijser (1988), sid. 87-89. 
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kännedom om Sydkraft, där Helsingborgs kommun också var en av ägarna till företaget. 

Lannefors förespråkade inte bara kraftvärme. Han var även väl insatt i konkurrerande 

kraftproduktionsalternativ – det var en viktig skillnad jämfört med agerandet från Gävle 

energiverk.  

Kunskapen om konkurrerande alternativ påverkade hur frågan om eventuell kraftvärme 

hanterades i Helsingborg. År 1972 fattades visserligen ett principbeslut om ett kraftvärmeverk 

ägt av kommunen, men den första oljekrisen 1973–1974 bidrog till att lägga projektet på is. 

En rad andra alternativ för tillförsel av el och värme undersöktes vid tillfället, t. ex. 

alternativet överskottsvärme från kärnkraftverket i Barsebäck för fjärrvärmedistribution i 

Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg. Vid 1970-talets mitt såg planerna på kombinerad 

kraftvärme och fjärrvärme inte ut att vara realiserbara i Helsingborg, trots närvaro av en grupp 

starka kommunala förespråkare i förhandlingsprocessen. Vad gällde den nygamla 

frågeställningen om kraftvärme framkom att Sydkraft hade ett starkt intresse av ett ensamt, 

eller möjligen delat ägarskap till ett sådant kraftvärmeverk, till vilket kommunens tjänstemän 

ställde sig skeptiska. De kommunala tjänstemännens möjligheter att kontrollera nödvändiga 

resurser förbättrades ändå avsevärt under 1970-talet. Lannefors och tjänstemännen på 

Affärsverken argumenterade och verkade målmedvetet och framgångsrikt för ett 

samproduktionsalternativ i form av kraftvärme. 

I Gävle såg händelseutvecklingen och konkurrensen mellan olika energi-

försörjningsalternativ delvis annorlunda ut. År 1966 fattades ett strategiskt beslut i Gävle, när 

Gävle stad intresserades för värmeleveranser från en tänkt Krångedeanläggning. Skulle 

Industriverkschefen Alvar Ekströms planer och förhoppningar på kraftvärme förverkligas? 

Kommunala Industriverkens inflytande över olika försörjningsalternativ tog sig efter det 

också nya uttryck, men inte som Ekström tänkt sig. I skedet aktualiserades tidigt frågan vilken 

kompetens Gävle kommun besatt att självständigt bedöma avtalsförslag med olika 

samarbetspartners. Kommunen kom ensidigt att utnyttja den utredningskompetens som 

Krångedegruppen kunde förmedla, det vill säga konsultföretaget Ångpanneföreningen. 

Ångpanneföreningen fick en mycket viktig roll i den fortsatta processen.  

På inrådan av konsulterna såg representanterna för Gävle kommun som ett intressant 

alternativ till att genomföra egna produktionsalternativ att anpassa sitt värmesystem efter 

Krångedes planer. Ur Krångedes perspektiv var värmeleveranser till Gävle i hög grad endast 

ett medel för att, genom oljekondenskraft, kunna konkurrera med Vattenfall om leveranser till 

Gävle. Invändningar anfördes dock från Krångedes ledning vad gällde realismen i 

kommunens uppskattningar av framtida fjärrvärmeutveckling: såväl Krångede som Vattenfall 
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var medvetna om faran som var förknippad med ett icke indexerat oljepris i koppling till 

kostnaden för kärnkraftproduktion. För att konkurrera med Vattenfall ansåg ledningen för 

Krångede det ändå befogat med vissa risker, även om alla i företaget inte var eniga om de 

riskfyllda prioriteringarna. Mot bakgrund av att samtliga parter var förberedda på förändrade 

förhållanden på oljemarknaden ter sig kommunens och Krångedes planeringsförutsättningar 

smått anmärkningsvärda. Mycket av "konkurrensen" i Gävle kan sägas ha varit utan reell 

innebörd, eftersom Centrala Driftledningens beslut om kärnkraft i realiteten redan var fattat 

långt tidigare, på en mer övergripande nivå. Hade Krångede egentligen något annat val än att 

välja motsatt linje, nämligen oljeeldning? Slutsatsen är att Gävle till skillnad från Helsingborg 

inte hade starka förespråkare för kraftvärme som såg det naturliga och nödvändiga i att 

kombinerat verka för kraft- och värmeförsörjning, trots problemen och svårigheterna det 

medförde.  

 

10.2   Gemensamma slutsatser  
 

Frågeställningar om kommunen och dess externa relationer (alltså maktförhållanden i både 

konkurrens- och samarbetsrelationer) skulle visa sig avgörande i både Helsingborg och Gävle, 

vilket är intressant eftersom denna problematik rörande hanteringen av energifrågor i 

kommunala organisationer sällan inbegriper sådana kontakter. I Helsingborg fanns, som i 

Gävle, en rad faktorer som äventyrade att ett beslut om kraftvärme en dag skulle kunna 

realiseras. Affärsverken i Helsingborg kunde ändå, om än i begränsad omfattning, 

framgångsrikt agera för kraftvärme. De två fallen Helsingborg och Gävle förmedlar slutsatser 

om den kommunala kraftvärmens ställning gentemot de stora kraftbolagen som är viktiga att 

lyfta fram. Affärsverken i Helsingborg var inriktad på att genom att driva kraftvärme själv 

påverka beroendeförhållanden gentemot kraftbolaget på ett annat sätt än Industriverken i 

Gävle var. I Helsingborg fanns starka förespråkare som visste att driva sin sak om kommunalt 

oberoende framåt. Konkurrensen mellan oljekondenskraft och kärnkraft påverkade därför 

Gävle kommuns systemutformning på ett annat sätt än i Helsingborg. Industriverken i Gävle 

hade att motivera sin verksamhet gentemot andra kommunala intressen i processen om 

värmeförsörjningen, vilket gav en svagare position. Helsingborgs representanter ställde tuffa 

krav i en tuff situation (den första oljekrisen 1973–1974) medan lösningen för Gävles 

energisystem utgick från andra parters intressen, nämligen Vattenfall och Krångede.  
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10.3   Organisatorisk separation, öppna och slutna perioder  
 

Från 1974 levererade Boliden industriell överskottsvärme till Affärsverken i Helsingborg, och 

Krångede planerade för leveranser av överskottsvärme till Energiverken i Gävle. Mellan 

samverkansprojekten finns en rad viktiga skillnader. Jag vill använda begreppen 

organisatorisk separation och öppna och slutna perioder för att förklara dessa skillnader. 

Hård och Olsson visar att konkurrens mellan energiformer (främst elektricitet och värme) har 

varit en negativ faktor för spridning av kraftvärme. De menar att utvecklingen har präglats av 

en organisatorisk separation mellan kraft- och värmeföretag.529 Jacobson tecknar en något 

avvikande bild. Jacobson visar i Kraftsamlingen (1994) att politik och företagande är inflätade 

i lokala processer avseende hantering av energifrågor och att politiker vill styra industriell 

utveckling medan företagen försöker generera resurser från stat och kommun. Samspelet 

mellan företag, kommuner och statliga organisationer analyseras av Jacobson som bygger sina 

slutsatser på en ingående studie av Stockholms stads köp av ett koleldat kraftvärmeverk från 

ASEA. Jacobsons analys visar att motstridiga intressen aldrig ställdes mot varandra; olika 

intressen hanterades i stället i flera parallella beslutsprocesser. Det ledde, enligt Jacobson, till 

att det blev svårt för aktörerna att förstå och påverka besluten.  

Ett annat perspektiv på industriell utveckling av energiteknik antar Fridlund i Den 

gemensamma utvecklingen. Staten, storföretaget och samarbetet kring den svenska 

elkrafttekniken (1999) som visar hur den svenska staten, genom Vattenfallstyrelsen, under 

1900-talet samarbetat både intimt och långvarigt med ett antal inhemska storföretag. Fridlund 

skildrar framväxten av ett långvarigt svenskt samarbete på energiområdet från seklets början, 

specifikt mellan det statliga verket Vattenfall och det elektrotekniska storföretaget ASEA. 

Fridlund definierar sitt studieobjekt utvecklingspar enligt följande: "en långvarig relation 

mellan ett tillverkande industriföretag och en av dess stora statliga kunder kring gemensam 

utveckling av flera nya teknologier". På ett konkret plan har utvecklingsparen inneburit att en 

statlig organisation med ansvar för ett stort landsomfattande tekniskt system har haft en nära 

och långvarig samarbetsrelation med en privat tillverkare och leverantör av systemutrustning  

 

 

 

 

 

                                                 
529 Hård & Olsson (1994), sid 17ff. 
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som varit fokuserad på utvecklandet av ny teknik med ett gemensamt intresse för båda 

parter.530 Fridlund tecknar alltså en bild av långtgående samarbete mellan industrier och 

offentliga aktörer i den industriella utvecklingen av energiteknik: Fridlunds utvecklingspar är 

ett helt annorlunda fenomen än Jacobsons parallella processer, eftersom de förra förutsätter 

långsiktighet, integration och samspel – de senare gör det inte. Jag skall peka på intressanta 

samband mellan Jacobsons och Fridlunds analyser och argumentera för att några av Jacobsons 

centrala begrepp är direkt tillämpliga också på mitt empiriska material. Ett centralt begrepp 

för Jacobson är öppen period. Det innebär enligt honom ett förhandlingsskede när det finns 

många alternativ som har etablerats som möjliga och därigenom har blivit föremål för 

systematisk uppmärksamhet. Under förhandlingsskedet kalkyleras alternativen och den 

politiska debatten är relativt intensiv. Jag menar att existensen av sådana öppna perioder är en 

viktig följd av kommunernas försök att motverka den organisatoriska separation mellan kraft- 

och värmeföretag som Hård och Olsson beskriver. Jag vill hävda att begreppet öppen period 

har en konkret tillämplighet i analysen av relationerna mellan Sydkraft, Boliden och 

Affärsverken i Helsingborg.  

I Helsingborg spelade kommunens nära relationer med den lokala industrin Boliden en 

viktig roll för tillkomsten av ett kraftvärmeverk – och ett upphävande på lokal nivå av den 

organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeföretag. Kontakter mellan konsulter, 

kommunens Affärsverk och representanter för Boliden öppnade möjligheter till leveranser av 

industriell överskottsvärme från Boliden till Affärsverken i Helsingborg. Kontakten med 

Boliden var också viktig för Affärsverken att vårda i det spända och ovissa läge som rådde 

gentemot Sydkraft, som erbjöd kommunen hjälp med både värmeleveranser, elleveranser och 

konsulthjälp för ett samägt kraftvärmeverk. Det fortsatta samarbetet mellan Affärsverken och 

Boliden illustrerar lika många uppkomna problem och konflikter som möjligheter. Det är 

intressanta motsvarigheter till de samarbetssvårigheter som enligt Fridlund var naturliga delar 

av det långvariga utvecklingssamarbetet mellan ASEA och Vattenfall.  

Samarbetet mellan Boliden och Affärsverken i Helsingborg ger också en möjlighet att 

diskutera betydelsen av öppna och slutna perioder för relationerna mellan kraft- och 

värmeföretag. Samarbetet i Helsingborg byggde inledningvis på uppskattad produktions-

kostnad, inte på något vinstdelningsförfarande, vilket upplevdes som en mycket ofördelaktig 

lösning av de kommunala representanterna. Avtalets konstruktion skulle förändras, vilket var 

väsentligt för samarbetets utveckling. Den utdragna förhandlingsprocessen om processvärmen 

                                                 
530 Fridlund (1999), sid. 13 
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och den prima processångan på Boliden var också en viktig orsak till att kommunens 

förhandlingar om kraftvärmeplanerna drog ut på tiden. Den utdragna förhandlingsprocessen 

gjorde också att den öppna perioden kunde fortgå. Hade Sydkraft dominerat relationen med 

Affärsverken för hårt och kunnat diktera några av "sina" alternativ hade den öppna perioden 

upphört. I likhet med relationerna mellan parterna i Fridlunds utvecklingspar fanns konflikter 

som en naturlig del av samarbetet. Både Boliden och Affärsverken hade att se till sina egna 

delvis motstridiga intressen, vilket gjorde relationen mellan parterna komplex. Problemet för 

Affärsverken var att leveranser av såväl processvärme som prima processånga skulle minska 

den möjliga kraftproduktionen i det tänkta kraftvärmeverket. Kommunens eget 

värmeunderlag bedömdes mot den bakgrunden som otillräckligt för att motivera ett 

kraftvärmeverk i planerad storlek. En preliminär bedömning hade visat att leveranser av 

angiven storleksordning eventuellt skulle kunna innebära att kraftvärmeverksplanerna helt 

skulle behöva skjutas på framtiden. 1977 fattades i Helsingborg ett mycket strategiskt beslut 

för att försöka hantera denna problematik: två utredningar utfördes som byggde på 

kombination av överskottsvärme+kraftvärme, alternativt hetvattencentraler och köpt kraft vid 

samtidig leverans av överskottsvärme från industrin.  

Den uppgörelse som sedan träffades innebar att Helsingborg avstod egen 

värmeproduktion i det tänkta kraftvärmeverket till förmån för leveranser av överskottsvärme 

från Boliden (alltså valdes alternativet överskottsvärme+kraftvärme). Den öppna perioden 

kunde fortsätta, den organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeföretag kunde 

fortfarande överbryggas. Hade inte lyhördheten funnits mellan kraftproducenten Affärsverken 

och värmeleverantören Boliden hade inte den öppna perioden kunnat fortgå. Från 1981 var 

Sydkraft ansvarig för bränsleupphandling till Helsingborg genom Sydsvenska bränslegruppen. 

Den känsliga frågan om oljan och kolet medförde att Sydkraft fortfarande hade ett starkt 

intresse av medverkan i kraftvärmeprojektet (om än inte nödvändigtvis i form av delat 

ägarskap).  

Ändå följde handlingsfrihet för Affärsverken i den trängda situationen och valet av kol 

som bränsle i stället för olja var en faktor av betydelse i styrkeförhållandet. 

Sammanfattningsvis kan relationen mellan kommunen, kraftbolaget och industrin i 

Helsingborg beskrivas som ett konkret överskridande av den organisatoriska separationen 

mellan kraft- och värmeföretag. En förhandlings- och beslutsprocess som innehöll både 

konflikter, problem och spänningar slutade med uppförandet av ett kommunalt 

kraftvärmeverk 1983. En sluten period innebär enligt Jacobson att enbart ett (eller ett fåtal) 

försörjningsalternativ diskuteras och att stora ansträngningar görs för att binda upp aktörer till 
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alternativet och den politiska debatten är mindre intensiv.531 Jag vill påstå att sådana 

omständigheter hänger nära samman med försöken att bibehålla en organisatorisk separation 

mellan kraft- och värmeintressen. Den organisatoriska separationen var svår att motverka 

eftersom den i så hög grad fanns närvarande inom den kommunala organisationen i Gävle: det 

var svårt att övertyga kommunala företrädare (framför allt tjänstemän) om fördelarna som 

kombinerad el- och värmeförsörjning genom ett kraftvärmeverk skulle innebära. Gävle 

kommun försökte i stället utnyttja den uppkomna konkurrenssituationen mellan Vattenfall och 

Krångede genom att, till varje pris, vilja hålla sig till de ingångna avtalen med 

värmeleverantören Krångede och elleverantören Vattenfall. Den organisatoriska separationen 

upprätthölls i stället för att motverkas eller upphävas. Det är en slutsats när det gäller 

relationerna mellan Vattenfall, Krångede och Energiverken i Gävle.  

Inga av de alternativ som skulle kunna förverkligat en organisatorisk förening av kraft- 

och värmeföretag genomfördes i Gävle. I den kommunala organisationen fanns det vid 1970-

talets slut ändå olika uppfattningar om hur den uppkomna kritiska situationen gentemot 

Krångede skulle hanteras. Att ställa krav om oberoende genom egen kraftvärmeverksdrift – 

eller inte ställa krav, det var frågan. Replikväxlingen mellan Vänsterpartiet Kommunisterna 

(vpk) och Energiverken illustrerar de skilda åsiktslinjer om beroende och oberoende som 

fanns företrädda i kommunen. Värme och el i en integrerad process var ett långt och svårt steg 

att ta för de aktörer som påverkade systemutformningen i Gävle. Försök gjordes att skapa en 

öppen period, men försöken misslyckades. 

 

10.3   Gemensamma slutsatser 
 

Mitt bidrag visar hur organisatorisk separation mellan kraft- och värmeföretag präglade 

arbetet inom den kommunala förvaltningen. Det är som jag ser det inte särkilt problematiskt 

att försöka överföra begreppet från att (som tidigare) främst avse kraft- eller värmeföretag till 

att även omfatta kommunens engagemang genom de kommunala el- och värmeverken 

(förenade i Affärs- respektive Industriverken). Den viktigaste orsaken till de olika roller 

kommunerna fick var kopplingen mellan el- och värmefrågor i den kommunala 

organisationens behandling av energifrågor. Från början "öppna perioder" övergick i "slutna 

perioder" när kopplingen försvagades. Det var inte alls självklart att de två energi-

verksamheterna skulle låta sig förenas inom ramen för samma förvaltning. Starka folkvalda 

aktörer är genomgående märkbart frånvarande i avhandlingen – politiker är inte särskilt 

                                                 
531 Jacobson (1994), sid. 84-103. 
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engagerade i frågor om kommunens handlingsmöjligheter på energiområdet. Och i de fall de 

är närvarande har de mindre möjligheter till inflytande. I den meningen presenterar min 

avhandling en viktig avvikelse från de observationer Jacobson gjort, som poängterar den 

politiska närvaron i utvecklingen av ny energiteknik. Ändå vill jag inte tala i termer av 

tjänstemannastyre eller liknande. Som i Helsingborg artikulerades också politiska protester i 

Gävle mot utvecklingen av energisystemets utveckling. Vpk:s lokala utspel inbjuder 

onekligen till en jämförelse med utvecklingen i Helsingborg, där kommunen skulle stå för 

ägande och drift, men där ömsesidiga kompensationer för uteblivna fördelar blivit 

Affärsverkens och Bolidens gemensamma fördel, inte en besvärande begränsning som i 

Gävle. Den avgörande dikotomin i Helsingborg och Gävle bestod inte av tjänstemän på den 

ena sidan och politiker på den andra. Orsaken var inte främst att politiker hade ett svagare 

inflytande och tjänstemän ett starkare (eller vice versa) utan frågan gällde beroendet till ett 

kraftbolag (Gävles hemliga avtal med Vattenfall) vs. en stark önskan om icke-beroende 

(Helsingborgs drivande process till förmån för kraftvärme). Betydligt mer rättvisande än att 

tala om tjänstemannastyre är att peka på enskilda aktörers ageranden i de processer som ledde 

till – eller inte ledde till – att den organisatoriska separationen mellan kraft- och värmeföretag 

kunde överbryggas. Konkurrens och samverkan innebar skilda utvecklingslinjer i Gävle och 

Helsingborg från och med 1970-talets mitt.  

 

10.4  Faser och aktörer i systemens utveckling: tre separata perioder i 
kommunerna 

 

Thomas P. Hughes har på analytiska grunder periodicerat utvecklingen av tidiga elsystem i 

fyra stora städer (New York, Berlin, London och Chicago).532 Han finner fyra faser i 

utvecklingen av elsystemet. Ett liknande bidrag, bl. a. syftande till periodindelningar på 

analytisk grund av svensk energiutveckling, har givits av Lars Lundgren. Viktiga skillnader 

avseende upplägg är att Lundgrens analys behandlar hela perioden 1890–1975 och utgår från 

propositioner, riksdagstryck och offentliga utredningar, inte empiriska fall.533 Omedelbart 

efter andra världskriget började civila och militära myndigheter i flera länder planera för en 

eventuell produktion av kärnkraft. I Sverige bildades 1947 det halvstatliga AB Atomenergi 

med uppgift att utveckla teknik för användande av kärnkraft i värme- och elproduktion. 

Lundgren finner att den första perioden i hans framställning, 1945–1955, präglades av 

                                                 
532 Hughes (1983), sid 14f. 
533 Lundgren (1978), sid 55. Liknande periodiceringar på analytisk eller tematisk grund är inte regel i energihistoriska 
översiktsverk. I Åberg (1962), Från skvaltkvarn till storkraftverk: om den enskilda och kommunala kraftindustriens tillkomst 
och utveckling görs ingen likartad systematisering och periodicering. 

181



   

  

frågeställningen: Hur skall en ökad efterfrågan på energi täckas? "Den svenska linjen" som 

utvecklades under perioden, baserad på naturligt uran och tungt vatten i kokarreaktorer, gav 

inte lika god ekonomi som den teknik med anrikat uran som hade hunnit etableras i andra 

länder. Den andra perioden 1956–1972 präglades enligt Lundgren av de problem som Den 

svenska linjen medförde. Vid Simpevarp nära Oskarshamn uppfördes 1971 den första 

reaktorn i det omfattande program för kärnkraft som därefter utarbetats av statliga 

myndigheter och svensk industri i samarbete, baserat på anrikat utländskt uran. Den tredje 

perioden från 1973–1975 gick Sverige enligt Lundgren mot ett nytt energipolitiskt paradigm: 

Hur skall balans åstadkommas mellan efterfrågan och tillgång på energi?534 Jag finner att 

Lundgrens periodindelning – och de sakförhållanden han anför som grund för den – har en 

nära överensstämmelse med den problematik som aktualiserats i mina två fallstudier.  

Vad kan mitt material och mina redovisade slutsatser bidra med i sammanhanget? Vilka 

breda utvecklingsmönster kan jag urskilja? Vad kan ytterligare sägas om Helsingborgs och 

Gävles roller i framväxten och utbyggnaden av lokala energisystem? Jag vill dra fram tre 

faser i kommunernas utveckling. En första fas i Helsingborg och Gävle vill jag kalla för 

organiseringsfasen som i båda kommunerna inträffade mellan mitten av 1940-talet och mitten 

av 1960-talet. Ingen av kommunerna är pionjärer men de är inte heller, jämfört med andra 

kommuner, anmärkningsvärt sena i sin systemutformning. Jag vill argumentera för att 

mottagligheten i den kommunalpolitiska organisationen var väl så viktig som närvaron av 

eldsjälar och pionjärer på den lokala nivån. Stadskollegiereformen genomfördes i Helsingborg 

1956 med det uttalade syftet att ge ökat inflytande för politiker och minskat inflytande för 

tjänstemän i hanteringen av olika kommunala frågor i Helsingborgs stad. Drätselkammarens 

finansiella reservationer och Stadskollegiets skepsis bör också ses mot den tidshorisont som 

sent 1950-tal och tidigt 1960-tal var i Helsingborg: stadskollegiereformen 1956 hade givit 

Drätselkammaren en renodlat kameral funktion och förbehållit den övergripande 

samordningen för Stadskollegiet. Jag anser att det motiverar en separat fasindelning, också i 

relation till Hughes förståelse av faser. Hur skall en ökad efterfrågan på energi täckas var den 

dominerande frågan under åren 1945–1955 då en rad projekt och initiativ inleddes av de stora 

kraftleverantörerna i Sverige. I relation till dessa händelser har inte förhållandena i vare sig 

Helsingborg eller Gävle speciellt mycket gemensamt med någon av de fasindelningar Hughes 

tidigare introducerat.  

                                                 
534 Lundgren (1978), sid 35-36, 48-50, 62-64 och 91-93. 
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Den andra fasen i Helsingborg och Gävle skulle jag vilja kalla motståndsfasen som inträffade 

vid mitten på 1960-talet och präglades av motståndsförhållandet mellan en rad berörda 

aktörer. Utvecklingen i Gävle visade framför allt på Gävles kommuns oförmåga att göra 

aktivt motstånd mot kraftbolagen på det sätt som Helsingborgs företrädare gjorde. Min analys 

visar samtidigt komplexiteten i detta motstånd. Helsingborg hade inflytande som ägare i 

Sydkraft – och saknade just därför inflytande över utvecklingen. Gävle hade tillgång till en 

omfattande energiteknisk kompetensresurs i Ångpanneföreningen – vilket kanske bidrog till 

Gävles avsaknad av kompetens att göra riktiga bedömningar. Helsingborg hanterade parallellt 

en rad svåra beroendeställningar – för att nå en ökad grad av oberoende.  

Komplexiteten är som jag ser det ett av de bidragande skälen till att inte tala om 

"kommunal" energipolitik eller "kommunala" energisystem. Hård och Olsson påpekar att 

diskussionen om energisektorns organisatoriska struktur inte får begränsa sig till 

bolagiseringsfrågor. De hävdar att när både de kommunala energiverkens och Vattenfalls 

uppgifter diskuteras bör även olika organisationers traditioner och intressen analyseras och 

belysas. Effekterna av minskande politiska styrmöjligheter samt eventuella samarbetsytor och 

konfliktpunkter är lika centrala som bolagiseringsfrågor, hävdar de. Jag har inget att invända 

mot denna utgångspunkt. Hård och Olsson säger också att om en vidare kraftvärmeutbyggnad 

bedöms som önskvärd är deras huvudrekommendationer att stärka positionerna för aktörer på 

den lokala och regionala nivån och att inte frånhända sig möjligheterna till politiskt 

inflytande. De menar att det kommunalt ägda energiföretaget med ansvar för både kraft- och 

värmefrågor antagligen är den aktör som har de bästa förutsättningarna att genomföra 

uppgiften.535  

Den tredje fasen i Helsingborg och Gävle som börjar vid oljekrisen 1973–1974 skulle 

jag vilja kalla kombinationsfasen. Mina resultat visar på både svårigheterna och möjligheterna 

att uppnå den rekommendation Hård och Olsson givit. En rad olika krav och viljeinriktningar 

begränsade och öppnade för olika handlingsalternativ, som i bästa fall kunde kombineras. Min 

avhandling visar att kommuner inte är någon solid enhet inom vilken tjänstemän lojalt 

verkställer vad kommunstyrelsen berett och kommunfullmäktige beslutat. Denna 

beslutsmodell har därför som jag ser det mindre tillämplighet för att uppnå den utveckling 

Hård och Olsson berör. Det är som jag ser det mer relevant att tala i termer "lokal 

energipolitik" och "lokala energisystem" där kommunen (genom dess olika representanter) är 

                                                 
535 Hård & Olsson 1994, sid. 16f. 
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en av flera viktiga aktörer. Som min studie visat är denna lokala dimension av samverkan och 

motverkan ett väl så viktigt inslag för att stärka den kommunala kraftvärmens ställning. 
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SUMMARY 
 

This thesis consists of a comparative study of the processes undertaken by the local authori-

ties of Gävle and Helsingborg, Sweden, in their attempts to find suitable solutions to establish 

a combined electricity and heating system for their respective communities. In 1983 Helsing-

borg’s energy authority chose an integrated solution whereby electricity and heat were to be 

simultaneously produced at Västhamnsverket, a combined heat and power plant (CHP). 

Gävle’s energy authority chose a different solution, namely to have electricity supplied by the 

utility Vattenfall and heat supplied by the industrial joint venture Krångede. However prior to 

this, there was much uncertainty about which solutions would eventually be chosen. At the 

beginning of the 1970s both authorities were facing somewhat of a watershed, with no clear 

plan about how electricity and heating would be provided to their communities. The purpose 

of this thesis is to describe the processes in broad analytical terms that can help to explain the 

choices made between differing systems by Helsingborg and Gävle. The following topics are 

addressed:  

 

• How was the issue of district heating and thermal power addressed by local au-
thories? 

• The choice of systems – competition vs cooperation. 
• Organizational separation and open and closed periods. 

 

How was the issue of district heating and thermal power addressed by local au-
thories? 
 

From a historical perspective, local authorities in Sweden were largely responsible for the 

provision and maintenance of housing and related services, including electricity and heating 

provision. The provision of such services, however, was a relatively new task for Swedish 

local authorities dating back to 1945. (A few key determinants have been identified in previ-

ous research in the field). From the evidence that is available it is clear that those authorities 

that proved to be successful with district heating and electricity were those that from the out-

set received strong support from professional and institutional organisations.  

Another important factor was the type of relationship that existed between local public 

administrators and politicians. Dating back to 1862, the local councils had started to give their 

finance committees the responsibilities of administering all activities that had a financial as-

pect (in practice this meant nearly running all services and amenities). This was an example 
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of how public administrators began to increase their influence within the mechanics of local 

authority administration, in fact this trend was so extensive that by 1950 public servant asso-

ciations of differing political groupings were a significant influence in the administration of 

local authorities, for example in areas of town and energy planning.  

Looking at our two case studies we see this trend in operation. Starting with Helsing-

borg, we see after World War II the extensive influence of the public administrators via struc-

tural changes that were introduced. This meant that the relationship between public adminis-

trators, the local council and other institutions of local authority changed markedly. Under the 

initiative of Helsingborg’s local authority a sharing of responsibilities was introduced between 

the finance board and the local executive. This sharing of responsibility meant that the finance 

board was no longer the singular body for making decisions as it had been since 1862. This 

organisational reform – that introduced the Stadskollegium or local executive board – also 

coincided with an inquiry into district heating i.e. combined heat and power production 

(CHP).When initially proposed in 1955, the idea of CHP seemed to be supported by local 

authorities. The central question for Helsingborg therefore became whether a combined power 

and heating plant would be the source of  supply – or whether it would be preferable with an 

organisational separation whereby heating and hot water was supplied by a plant, while elec-

tricity was supplied by an energy company in this case the utility Sydkraft, in which Helsing-

borg was part owner. 

In preparation for an eventual solution, the local authority in the mid-1960s began to 

employ public administrators with relevant experience in heating and electricity generation. 

This ‘double sided’ competence within the local authority was important for the further pro-

motion of electricity and heating generation. Yet despite this, uncertainties about the exact 

solution remained and this was perhaps most clearly shown in the general feeling of scepti-

cism that both the local finance committee and local executive board had towards a  CHP-

proposal, particularly in terms of cost. This meant that the matter appeared dead locked for a 

time. Yet eventually progress was made on a CHP proposal and for Helsingborg this came in 

the form of extraordinary political manoeuvering, namely the founding of a limited company, 

Helsingborg Kraftvärmeverk AB, fully owned by the Helsingborg local authority and yet not 

financed by the local taxpayer. This organisational solution was quite unusual and it is re-

markable that the public administrators in Helsingborg could launch such an initiative with 

the help of the earlier reform that had tried to limit the influence exercised by civil administra-

tors. 
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With regard to Gävle the central issue was, similarly to Helsingborg, how the local authority 

would meet the growing demand for electricity and heating. Two main choices were avail-

able: either a CHP plant or instead a heating plant owned by the local authority, with electric-

ity being supplied separately from an electric utility, in this case Vattenfall. Unlike Helsing-

borg there was no division of power, here the public administrators in the finance department 

were very much in control of public funds. This meant that relationships within the local au-

thority was at times divisive, particularly the relationship between the finance department and 

the local energy department. With such division it was difficult to get a uniform policy and 

the energy authority found it difficult to promote the case for a CHP solution. The low level 

of public interest for CHP further undermined the situation. Yet despite these problems, the 

issue of CHP was kept in focus, mainly thanks to a few protagonists in the energy department 

and within the council as a whole. Of  particular interest when analysing Helsingborg and 

Gävle was the level of ‘organizational separation’ that existed: it describes the cultural gulf 

that existed between companies with activity predominantly in the power or heat generation 

sector, respectively. Yet the term is also apt to describe the differences between energy de-

partment in Helsingborg and Gävle. 

 

The choice of systems –competition or cooperation 
 

How municipal actors responded to the different competing alternatives – and the importance 

of these alternatives to the development of the local system is the second theme of the book. 

Competition between different energy systems can be shown in many ways. For example, two 

competing fuel sources at the time were facing a dichotomy: by the early 1970s nuclear power 

had entered ‘its golden age’ in Sweden, while oil was in crisis in 1973–1974. The success / 

difficulties that these two fuel sources faced were pivotal in influencing the decisions that 

local authorities made. In short, many local authorities developed a policy where electricity 

was chosen from a national utility and heating was generated from a local, publically owned 

plant. 

Yet just as there was competition at national level, so there was competition at local 

level and Helsingborg was in this respect no exception. By the mid-1960s, no decision on 

CHP had been made –the issue was in a state of limbo. This situation was mainly because the 

energy department was strongly in favour of a CHP plant but yet the local authority was keen 

to avoid Sydkraft from being the dominant supplier to the region. Within this context local 

suppliers could exploit the situation and in this case it was AB Helsingsborgshem (a local 
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housing company) which began to build its own district heating system for its tenants. Yet AB 

Helsingsborgshem´s action in building its own district heating system was perhaps something 

of a godsend – primarily because it reflected a general public interest and demand for heating 

within the community. As a further catalyst AB Helsingborgshem´s own heating network was 

in due course taken over by the Helsingborg energy department. This kept the issue alive in 

the local executive council. Also, the very protracted negotiations between the Helsingborg 

energy department and Sydkraft were also of importance (both of the head negotiators were 

old colleagues from the same electrical engineering department). Such individuals were in-

strumental in helping to form the energy policy of the future for Helsingborg, while making 

sure that the issue of a CHP in Helsingborg remained alive. 

In Gävle, however, the situation was very different – there was no clear strategy for 

combined heat and electricity production. Where competition from Sydkraft had been some-

thing of a benefit for Helsingborg, it was a nemesis for Gävle. Competition here lead to a lack 

of clear policy for the implementation of district heating and electricity. Consultants formed 

the strategy and the local energy authority had little influence over what happened. The local 

authority found itself positioned between two competing utilities, namely Vattenfall and 

Krångede. Their different proposals based on nuclear power / oil placed the community in a 

difficult situation as it faced the 1970s, and the effects on Gävle were profound. Scepticism 

was expressed, but risks were taken on the eve of the first major oil crisis in 1973–1974 . 

Different political groupings arose, very much because there were no strong individuals 

in the energy department who were in favor of a combined solution, ie heat and power pro-

duction. In many respects this is a story of networks´ influence over local authorities. In 

Helsingborg as in Gävle there were numerous factors that influenced the types of decisions 

that were eventually made. Helsingborg was more influential in limiting the level of depend-

ency it had on utilities. Gävle was much more at the mercy of the utility energy companies 

and local authority interests. 

 

Organizational separation and open and closed periods  
 

One perspective on how alternatives for energy systems are shaped is in terms of parallell 

processes (Jacobson, 1994). The way politicians and business leaders consider the issue of 

energy supply differs: although both sides are influential in the decision processes, politicians 

primarily see their role as one of controlling industrial development while business leaders 

typically see their roles as primarily that of seeking to generate resources from the state and 
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community. However, these differing focuses are never placed in direct competition with each 

other and as such there is no direct analysis of the merits / weaknesses by both sides. Instead 

planning for local energy generation is often done by both politicians and business leaders but 

in parallel, which weakens the planning process. 

Another perspective on industrial affairs involving the development of energy technol-

ogy is introduced by Fridlund (1999). Here the view is that progress in the whole field of en-

ergy has been based on close partnership between state and industry, as evidenced by Swedish 

exports of energy based technology dating from the beginning of the century. This is a policy 

characterised by lengthy cooperation in a concerted attempt to formulate energy policy. In 

Helsingborg’s case this was very much the situation with the authority´s relationship with the 

local industry Boliden, which in turn influenced the type of relationship Helsingborg would 

have with the utility Sydkraft. The result of these negotiations meant that Boliden played a 

pivital role in changing the relationship between Helsingborg local authority and Sydkraft by 

agreeing to supply its industrial overcapacity of heat to the municipality. 

Independent of the perspectives above is the issue of how various time frames influence 

the negotiation and decision-making process. Of central significance here is the ‘open period’ 

(Jacobson, 1994) that is characterised by many actors / alternatives being considered, often in 

intense debate. Such ‘open periods’ often characterice industrial policy as well as energy pol-

icy. In this study, it is shown that these periods of open policy are used by local authorities as 

a method to organisationally separate electricity and heating generation. A ‘closed period’ is 

one where there is either one solution or only a few alternatives. This type of period is charac-

terised by attempts  to lock in the actors to particular solutions since political debate is lim-

ited. In such circumstances it is difficult to oppose an existing organisational separation be-

tween power and heating generation companies. This is a conclusion from the analysis of the 

relationship between two utilities (Vattenfall, Krångede) and the Gävle local authority. Here 

Gävle was determined to keep separate the services provided by Krångede and Vattenfall, 

respectively. 

The relationships between local actors and on the one hand representatives for electricity 

companies, and on the other hand local industries reflect the themes highlighted above. These 

relationships were instrumental in shaping local energy policy, ie in influencing local authori-

ties in their decisions regarding energy provision for their respective communities. In conclu-

sion, the different policy lines followed by Gävle and Helsingborg were not dependent on 

political decision making, indeed politicians often sought to stay out of the decision making 
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process. Instead what shaped policy were the concrete relationships that both local authorities 

had to deal with. 
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