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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att utreda vilken potential det finns för en samverkan mellan Tekniska 
Verken och växthus. Målet är att genom  industriell  symbios  skapa en  resurseffektiv  systemlösning 
där Tekniska Verkens produktionsanläggningars miljöprestanda förbättras samtidigt som växthusets 
klimatpåverkan minskas. 

Tekniska Verken har överskottsvärme i sina produktionsanläggningar. Under 2007 hade Gärstad‐ och 
Kraftvärmeverket 54 GWh överskottsvärme. Största delen av överskottsvärmen fanns på sommaren, 
då  värmebehovet  i  fjärrvärmesystemet  var  som  lägst.  Effekten  som  kyldes  bort  under  sommaren 
uppgick till 25 MW. 

Om ett par år kommer Svensk Biogas anläggning  i Linköping ha överskottsvärme på 26 GWh per år. 
Effekten  kommer  då  vara  4  MW  på  vintern  och  2  MW  på  sommaren.  Koldioxidmängden  från 
biogasanläggningen  uppgår  till  16 000  ton  per  år  vilket  ger  ett  flöde  på  1,8  ton  i  timmen. 
Biogasanläggningen i Linköping producerar 45 000 ton biogödsel per år. 

Grönsaker som tomat, gurka, örter och sallat odlas i växthus och trivs bäst vid temperaturer på 15‐26 
˚C. Under dagen bör temperaturen vara något högre än nattetid. För att öka tillväxten hos plantorna 
kan koldioxid  tillföras. Vid stark  ljusinstrålning och varmt klimat kan koldioxidhalten höjas  från 375 
ppm  till  1  200  ppm.  Värmeenergibehovet  för  en  tomatodling  ligger mellan  350  till  550  kWh  per 
kvadratmeter och  år. Maxeffekten  för uppvärmningssystemet  varierar mellan 200 och 300 W per 
kvadratmeter beroende på  växthusets placering och  isoleringsmaterial.  Koldioxidtillförseln  är  7‐20 
gram per kvadratmeter växthus. 

Överskottsvärmen  från  Tekniska  Verkens  produktionsanläggningar  räcker  till  att  försörja  ett 
traditionellt växthus på 2 hektar. Växthuset har lägst värmebehov på sommaren vilket gör att endast 
en  liten  del  av  värmen  från  Gärstad‐  och  Kraftvärmeverket  kan  tas  tillvara.  Mängden 
överskottsvärme  från  biogasanläggningen  är  som  störst  under  vintern  och  något  lägre  under 
sommaren, vilket gör den väl  lämpad för en matchning med växthus. Mängden koldioxid räcker för 
att tillgodose en växthusareal på 9 hektar. Eventuellt kan det bli möjligt att använda biogödsel som 
växtnäring i växthus. Dock bör vidare studier utföras innan detta kan fastställas. 

Tekniska Verken utreder hur ett samarbete med  företaget Plantagon skulle kunna se ut. Plantagon 
har tillsammans med Sweco tagit fram ett innovativt odlingskoncept där växter odlas på höjden i ett 
sfärformat  växthus.  För  att  verifiera  Swecos  uppgifter  om  energi‐  och  effektbehov  samt  få  en 
uppfattning om vilka parametrar som påverkar växthusklimatet har beräkningar utförts. De faktorer 
som  tagits  hänsyn  till  i  beräkningarna  är  värmeledning,  konvektion,  solstrålning,  ventilation, 
avfuktning och vattenanvändning. För att se hur effektbehovet varierar över året har beräkningarna 
upprepats för varje månad. Överskottsvärmen från Tekniska Verken räcker gott och väl för att täcka 
Plantagons växthus värmebehov. 

För  att  uppskatta  hur mycket  Tekniska Verkens  resurser  skulle  kunna  reducera  en  växthusodlings 
klimatpåverkan har sex olika scenarier ställts upp. Med hjälp av en befintlig livscykelanalys för svensk 
tomatodling har koldioxidekvivalenterna per kilogram producerade tomater för de olika scenarierna 
beräknats och jämförts. Två av scenarierna är kopplade till Tekniska Verken. Det ena scenariot är en 
traditionell  växthusodling och den  andra  är Plantagons  växthus.  En  traditionell  växthusodling  som 
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förses med Tekniska Verkens  resurser  samt producerar närproducerade grönsaker visade  sig  få en 
väsentligt mycket lägre klimatpåverkan än en genomsnittlig växthusodling. Produktion av 78 kilogram 
tomater  i  det  växthuset  motsvarar  samma  klimatpåverkan  som  1  kilogram  tomater  från  en 
genomsnittlig  svensk  växthusodling.   Plantagons  växthus  kan på  samma  sätt producera 7  kilogram 
tomater för samma klimatpåverkan som 1 kilogram tomater från en genomsnittlig växthusodling. 

Genom  att  använda  överskottsvärme,  koldioxid  och  biogödsel  från  Tekniska  Verken  till  att  driva 
växthus kan en  systemlösning med  låg miljöpåverkan  skapas. Resurser  som  tidigare  inte utnyttjats 
kan  få  ett  användningsområde,  vilket  ökar  miljöprestandan  för  produktionsanläggningarna. 
Grönsakerna  som  produceras  får  en  låg  miljöpåverkan  vilket  gör  att  de  exempelvis  kan 
klimatcertifieras samt säljas som närproducerade  i Linköpingstrakten. Genom att undvika  långa och 
kostsamma  transporter  samt  kunna  sälja  grönsaker  till  ett  högre  pris  ökar  förtjänsten  för 
odlingsföretaget.



Abstract 
The purpose of this master thesis  is to assess the potential  from a  joint venture between Tekniska 
Verken  and  greenhouses.  The  goal  is  to,  through  industrial  symbiosis,  create  a  resource‐efficient 
solution in which Tekniska Verken’s facilities can improve their environmental performance while the 
greenhouse’s climate impact is reduced. 

Tekniska Verken has excess heat  in  their  facilities.  In 2007 Gärstad‐ and Kraftvärmeverket had 54 
GWh excess heat. The largest quantity of excess heat occur during the summer when the demand for 
heat in the district heating system is the lowest. The excess heat during the summer reached a high 
level as 25MW. 

 In a  few years, Swedish Biogas’s plant  in Linköping will have an excess heat of about 26 GWh per 
year. The effect will then be 4 MW during the winter and 2 MW during the summer. The amount of 
carbon dioxide released from the biogas plant is 16 000 tons a year resulting in a flow of 1.8 tons per 
hour. The biogas plant in Linköping produces 45 000 tons of bio‐fertilizer a year. 

Vegetables  like  tomatoes, cucumbers, herbs and  lettuces are grown  in greenhouses  thrives best at 
temperatures of 15‐26 ˚ C. During the day, the temperature should be slightly higher than during the 
night.  In order  to enhance growth of  the plants, carbon dioxide can be added.  In  strong  light and 
warm  climates,  carbon  dioxide  concentration  can  be  increased  from  375  ppm  to  1200  ppm.  The 
energy demand  for  tomato cultivation  is somewhere between 350‐550 kWh per square meter and 
year. The power requirement varies between 200 and 300 W per square meter depending on plant 
location  and  the  house  insulation.  The  carbon  dioxide  supply  is  7‐20  grams  per  square  meter 
greenhouse. 

The excess heat from Tekniska Verken’s facilities is enough to support a traditional greenhouse with 
the size of two hectares. The greenhouse has its lowest heat demand in the summer, which has the 
effect that only a small portion of excess heat from Gärstad‐ and Kraftvärmeverket can be used. The 
amount  of  excess  heat  from  the  biogas  plant  is  highest  in  the  winter  and  slightly  lower  in  the 
summer, making  it well  suited  for a match with  the greenhouse. The amount of carbon dioxide  is 
enough  to meet  the demand of  a  greenhouse with  an  area of 9 hectares.  It  could potentially be 
possible  to  use  bio‐manure  as  fertilizer  in  the  greenhouse.  However,  further  studies  should  be 
conducted before this can be assured. 

Tekniska Verken  is  investigating how a  joint venture with  the company Plantagon could be set up. 
Plantagon together with Sweco has developed an innovative cultivation concept in which plants are 
grown in levels in a sphere‐shaped greenhouse. To verify the data on energy and power needs given 
by Sweco, and  to get an  idea of  the parameters  that affect greenhouse climate, calculations have 
been  performed.  The  factors  taken  into  account  in  the  calculations  are  the  heat  conduction, 
convection, solar radiation, ventilation, dehumidification and the use of water. To see how the power 
requirements vary throughout the year, the calculations have been repeated  for every month. The 
excess heat from Tekniska Verken is more than enough to cover the greenhouse’s heat demand. 

In  order  to  estimate  how much  Tekniska Verken  could  reduce  a  greenhouse  cultivation’s  climate 
impact,  six  different  scenarios  is  set.  Using  an  existing  life  cycle  analysis  of  Swedish  tomato 
cultivation  the  carbon dioxide emission per kilogram of  tomatoes  for  the different  scenarios were 
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calculated  and  compared.  Two  of  the  scenarios  are  linked  to  Tekniska  Verken.  One  scenario  is 
traditional greenhouse cultivation and the other  is Plantagon greenhouse. A traditional greenhouse 
cultivation  which  is  provided  with  resources  from  Tekniska  Verken  and  is  locally  producing 
vegetables has a smaller carbon footprint than average greenhouse cultivation. The production of 78 
kg of tomatoes in that greenhouse corresponds to the same carbon footprint as 1 kilogram tomatoes 
from  average  greenhouse  cultivation.  Plantagon  greenhouse  can  similarly  produce  7  kilograms  of 
tomatoes  in  the  same  climate  impact  as  1  kilogram  of  tomatoes  from  average  greenhouse 
cultivation. 

By  using  excess  heat,  carbon  dioxide  and  bio‐manure  from  Tekniska  Verken  to  power  the 
greenhouse,  a  system  solution  with  low  environmental  impact  is  created.  Previously  not  used 
resources will have a sector of application, which  increases  the environmental performance of  the 
production facilities. The produced vegetables will get a  lower environmental  impact and could, for 
example be climate certified and sold as locally produced in the Linköping area. By avoiding long and 
expensive  transports  and  to  be  able  to  sell  vegetables  at  a  higher  price  increases  the  profits  for 
cultivation company. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet maskinteknik med 
inriktning mot energisystem och miljöteknik på Linköpings tekniska högskola. Arbetet är sluttampen 
på min  fem  år  långa utbildning och har utförts på  Tekniska Verken  i  Linköping AB. Min  placering 
under arbetets gång har varit på Tekniska Verkens huvudkontor där  jag blivit väl bemött och  trivts 
väldigt bra. 

Min  handledare  på  Tekniska  Verken  har  varit  Tony Moberg  som med  kritiska  ögon  granskat  det 
arbete jag utfört och hjälpt mig att finna lösningar på de problem jag stött på. Mats Eklund har varit 
min handledare på Linköpings universitet och har väglett mig i mitt arbete och svarat på frågor som 
rör  ämnesområdet  industriell  ekologi.  Ytterligare  personer  som  alltid  ställt  upp  och  bidragit med 
användbar  information är Stefan  Jakobsson och Emil Berggren. Ni har alla varit till stor hjälp under 
examensarbetet vilket jag är mycket tacksam för. 

 

Tekniska Verken AB, Linköping, juni 2010 

 

 

Stina Andersson 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs  inledningen till rapporten, vilket  inkluderar bakgrund, syfte, frågeställningar, 
metod, avgränsningar, och problem. 

1.1 Bakgrund 
I Tekniska Verkens produktionsanläggningar uppstår restprodukter, exempelvis värme och koldioxid. 
Att på ett bättre sätt utnyttja dessa restprodukter  i andra  industriella tillämpningar skulle kunna ge 
såväl miljömässiga som företagsekonomiska värden. Det kan också bidra till lokal/regional utveckling. 

Tekniska  Verken  arbetar med  att  hitta  användningsområden  för  de  restprodukter  som  uppstår  i 
produktionsanläggningarna. En idé är att ta tillvara på överskottsvärme, koldioxid och biogödsel i ett 
växthussystem. Tekniska Verken har som en del i sitt arbete tagit fram en schematisk bild över hur en 
samverkan mellan Tekniska Verken och växthus kan se ut, se figur 1. 

 

Figur 1 Utgångspunkt för Tekniska Verkens arbete 

Som en del i Tekniska Verkens arbete har ett examensarbete utförts. Tekniska Verken räknar med att 
examensarbetets  resultat  kommer att  vara  värdefullt  som underlag  för planeringen av en  konkret 
samverkan med växthussektorn samt vara kopplad till en långsiktig forskningsansats. 

Inom  ramen  för  forskningssamarbetet  med  Linköpings  Universitet  har  området  ”Greenhouse 
application  of  rest  heat  and  CO2”  definierats  som  ett  prioriterat  projektområde.  Följande  text  är 
hämtad från projektspecifikationen för ett forskningsuppdrag: 
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The aim of the project is to identify and get insight in both, the technical system design of greenhouse 
application of rest heat and CO2 and its economic and environmental effects, as well as the feasibility 
of rest heat and CO2 emissions in the greenhouse horticulture in Östergötland. 

För att komplettera ovanstående  långsiktiga  forskningsansats planerar Tekniska Verken att uppföra 
ett  växthussystem  som  praktiskt  och  konkret  kan  visa  hur  de  lokala  systemförutsättningarna  kan 
utnyttjas i ett modernt och nyskapande odlingskoncept. 

För att  få  till stånd bästa möjliga system behöver vissa grundläggande  frågeställningar utredas. Ett 
sådant koncept måste bygga på att växthussystemet som sådant, dess  insatsvaror och den produkt 
som produceras, är miljömässigt försvarbara. Hela konceptet ska kunna profileras utifrån sina miljö‐
mässiga fördelar och ekonomiska potential. 

Tekniska Verken arbetar enligt följande förutsättningar:  

• Växthuset  ska  producera  en,  för  svensk  växthusodling,  traditionell  produkt,  såsom  sallat, 
tomat, gurka eller kryddväxter 

• Växthusets  arkitektur  och  konstruktion  ska  i  möjligaste  mån  vara  spektakulär  och 
nyskapande 

• Växthuset  ska  försörjas  med  koldioxid  från  Linköpings  biogasanläggning  och  värme  från 
Kraftvärmeverket, Gärstadverket och biogasanläggningen. 

• Växthuset ska  lokaliseras  i närheten av Gärstadverket och biogasanläggningen, helst synligt 
från E4:an 

Miljöprestanda kommer att vara direkt avgörande för hur systemet kan komma att utformas, och hur 
det ska profileras. Det är därför högst väsentligt att i ett tidigt skede kunna uppskatta hur den lokala 
systemomgivningen påverkar just miljöprestanda.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda vilken potential det finns för en samverkan mellan Tekniska 
Verken och  växthus. Tekniska Verkens  systemmässiga  förutsättningar  ska  ställas upp och matchas 
med en hypotetisk växthusodling. Konceptet ska kritiskt ställas mot andra växthussystem och konse‐
kvenserna av en eventuell samverkan ska analyseras utifrån ett miljömässigt perspektiv. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå syftet med examensarbetet är följande frågeställningar väldigt centrala: 

•  Kan  Tekniska  Verken  leverera  tillräklig mängd  värme,  koldioxid  och  näringsämnen  till  ett 
tänkt växthussystem? 

• Vilken klimatpåverkan har grönsaker odlade i Tekniska Verkens tänkta växthussystem jämfört 
med grönsaker från andra växthusodlingar? 

1.4 Metod 
Arbetet inleddes med att studera hur mycket resurser Tekniska Verken har som kan användas till en 
växthusodling. Kontakt har tagits med kunniga på företaget som bidragit med diagram över mängd 
värme  från  Kraftvärme‐  och Gärstadverket  som  kyls  bort. Därefter  studerades  Linköpings  biogas‐
anläggning.   Mängden  värme  och  koldioxid  från  biogasanläggningens  gasrening  beräknades. Även 
biogödsel har i viss mån studerats för att se ifall det går att användas som växtnäring i växthus.  
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Efter det utfördes en översiktlig studie av hur växthusodling  i Sverige ser ut  idag. En grundläggande 
beskrivning  av  växthusets  uppbyggnad  samt  växthusteknik,  med  fokus  på  uppvärmningssystem, 
utfördes. Därefter  följer en  redogörelse av olika grönsaksodlingar. Då  tomatodlingar är den odling 
som  är mest  omskriven,  kommer  tyngdpunkten  ligga  på  den.  Det  som  beskrivs  är  bland  annat 
tomatplantans  krav  på  växthusklimat  samt  vilken  miljöpåverkan  som  ett  kilogram  tomater  ger 
upphov till. Även gurk‐, sallat‐ och kryddväxtodlingar kommer beskrivas. Faktainsamling har skett till 
stor  del  genom  sökning  på  internet.  Största  delen  av  det  använda materialet  finns  i Naturvårds‐
verkets samt Jordbruksverkets databaser. Kontakt har tagits med växthusodlare samt andra kunniga 
aktörer  i branschen. De har bidragit med  sina erfarenheter  från grönsaksodling och  växthusteknik 
samt mätningar från ett antal växthus. 

Tekniska Verkens potential och växthusodlingars behov kopplades sedan samman genom  industriell 
symbios. Med begreppet industriell symbios menas en samverkan mellan olika företag för att uppnå 
en gemensam ekonomisk och miljömässig nytta. Detta uppnås genom att med en systemsyn utnyttja 
resurser  på  ett  effektivt  sätt.  Ett  företags  avfall  blir  ett  annat  företags  råmaterial,  vilket  gör  att 
användningen av energi och material blir optimerad och mängden avfall blir minimerad  (Cleantech 
Östergötland,  2010).  För  att  erhålla  information  om  hur  en  samverkan mellan  energiföretag  och 
växthussektorn  kan  se  ut  studerades  två  olika  fall  av  industriell  symbios,  ett  i  Holland  och  ett  i 
Sverige. Den Holländska  institutionen  Innovation Network har utvecklat ett växthuskoncept som är 
näst  intill  självförsörjande.  Innovation Network  hittades  tack  vare  en  kurs  i  Industriell  Ekologi  på 
Linköpings  Tekniska  Högskola.    Det  andra  fallet  som  studerades  var  ett  växthus  i  Blekinge  som 
använder överskottsvärme  från ett pappersmassföretag och koldioxid  från en  spritfabrik. Odlingen 
hittades vid en internetsökning av svenska tomatodlingar. 

Med  faktainsamlingen  som  grund  kunde  sedan  en  liknande  samverkan  i  Linköping  ställas upp.  En 
schematisk  bild  visar  hur  flödena  mellan  Kraftvärmeverket,  Gärstadverket,  Linköpings  biogas‐
anläggning,  växthuset  och  Linköpings medborgare  kan  se  ut.  Tekniska  Verkens  kapacitet  när  det 
gäller  koldioxid  och  värme  ställdes  mot  en  tomatodlings  behov,  vilket  gjorde  det  möjligt  att 
uppskatta hur stor växthusareal resurserna kan tänkas räcka till.  

Tekniska  Verken  utreder  ett  samarbete  med  företaget  Plantagon  som  erbjuder  ett  innovativt 
växtodlingskoncept. Som en vidareutveckling av examensarbetet har en konkret fördjupning i denna 
växthuslösning gjorts. För att verifiera växthusets Plantagons värden på energi‐ och effektbehov har 
beräkningar utförts. Specifikationer för växthuset har används och kompletterats med klimatdata för 
Linköping.  Med hjälp av resultatet av beräkningarna har sedan uppdaterade energi‐ och effektbehov 
för växthuset ställts upp. 

För att uppskatta klimatpåverkan med olika växthuslösningar har sex olika tomatodlingar ställts upp 
och jämförts. Två av scenarierna är i kopplade till Tekniska Verken, nämligen Plantagons växthus och 
ett  traditionellt  växthus.  För  att  jämföra  klimatpåverkan  för  de  olika  scenariona  beräknades 
koldioxidekvivalenter. Resultatet diskuterades sedan utifrån olika utgångspunkter. 

Sista steget var att utreda och diskutera vilka konsekvenser en implementering av ett växthussystem 
i Linköpings skulle innebära utifrån ett innovations‐ och miljömässigt perspektiv. 
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1.5 Avgränsningar 
Då  antalet  grönsakstyper  som  går  att  odla  i  växthus  är  näst  intill  obegränsat  så  har  rapporten 
avgränsats till att enbart studera tomat, gurka, sallat och örter. De publikationer som finns  i ämnet 
handlar  i huvudsak om odling av  tomat, vilket har gjort att  fokus  lagts på  tomatodling.   Tillgänglig 
information om energianvändning  för andra grönsaksodlingar har varit begränsat. Det har gjort att 
en mer jämförande studie med paralleller till tomatodling har genomförts. 

I  denna  rapport  undersöks  de  lokala  förutsättningarna  för  en  växthusodling  i  Linköping.  Därför 
kommer  fokus att  läggas på att undersöka komponenter som är  lokalt betingade, det vill  säga hur 
växthuset ska förses med värme, koldioxid och näring. Inga närmare studier av växthusteknik så som 
belysning kommer därför utföras.  

Tekniska Verken har  vid  ett  flertal  tillfällen  försökt  komma på  ett  sätt  att  ackumulera överskotts‐
värme  för  att  bevara  den  tills  värmebehovet  ökar  i  fjärrvärmenätet.  Undersökningar  av 
ackumulatorer ligger utanför detta arbete och kommer därför inte att studeras. 

Industriell  symbios bygger på att de  samverkande  företagen är  geografiskt närbelägna  varandra.  I 
den mån det är möjligt kommer därför lokala resurser att användas. Att behöva transportera varorna 
skulle reducera miljönyttan med konceptet.  

Ingen  fullständig  livscykelanalys  kommer  att  genomföras.  Istället  kommer  en  redan  genomförd 
livscykelanalys att användas och utvecklas enligt givna parametrar och antaganden. 

Vilka ekonomiska konsekvenser samverkan kan leda till kommer inte att undersökas. 

Vidare kommer inga mätningar eller laborationer att genomföras. 

1.6 Problem 
Det  största  problemet  under  projektets  gång  har  varit  att  hitta  användbar  information  om 
växthusodlingars  effektbehov.  De  tillfrågade  växthusodlarna  har  kunnat  svara  på  hur  stor 
energianvändning växthuset har under ett år, men har i de flesta fall inte haft några uppgifter på hur 
effektbehovet ser ut under olika perioder. Olika växthuskonstruktioner har olika energibehov, vilket 
gör att värden från ett växthus  inte är direkt  implementerbar  i ett annat. Då växthusets energi‐ och 
effektbehov beror på många  faktorer har  ingående parametrar uppskattats enligt  ingenjörsmässiga 
antaganden.  För  att  bedöma  om  värdena  är  rimliga  har  en  känslighetsanalys  utförts.
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2 Tekniska Verken  

Tekniska  Verken  är  ett  regionalt  företag  som  ägs  av  Linköpings  kommun.  Tekniska  Verken  är 
huvudsakligen ett energibolag och erbjuder tjänster inom följande områden: 

• avfallshantering och återvinning 

• biogas 

• bredband 

• elhandel  

• entreprenad och utredningar 

• fjärrvärme och fjärrkyla  

• vatten och avlopp 

2.1 Anläggningar 
I detta stycke presenteras de anläggningar som är väsentliga för kommande utredning. 

2.1.1 Kraftvärmeverket 
Kraftvärmeverket  producerar  antingen  el  eller  värme  i  kombination  eller  var  för  sig.  Vid 
kraftvärmedrift produceras ånga  till en ångturbin  som driver en generator  som alstrar elektricitet. 
Ångan kondenseras därefter och värmen värmeväxlas till fjärrvärmenätet via en kondensor. Detta ger 
ett  högt  utnyttjande  av  bränslets  energiinnehåll,  upp  till  90 %  av  energin  i  bränslet  används. Vid 
enbart  elproduktion,  kondensdrift,  kyls  en  del  av  energin  bort  i  Stångån.  I  detta  driftfall  är 
elverkningsgraden högre än vid kraftvärmeproduktion men det totala energiutnyttjandet i bränslet är 
bara runt 30 % (där all energi åtgår till elproduktion). Vid kraftvärmedrift är elverkningsgraden cirka 
22  %.  Om  elproduktion  inte  är  lönsam  kan  all  energi  användas  till  enbart  uppvärmning  av 
fjärrvärmenätet. Huvudbränslena i anläggningen är olja, kol och trä. (Tekniska Verken (b)) 

2.1.2 Gärstadverket 
I Gärstadverket sker avfallsförbränning och anläggningen består av  två delar, gamla och nya.  I den 
äldre delen av verket sker produktion med hjälp av en ångturbin och en gasturbin. I gasturbinen kan 
både  flytande  och  gasformiga  bränslen  användas  och  turbinens  eleffekt  är  25 MW. Gasturbinens 
avgaser leds till en avgaspanna där ånga produceras. Ångan driver en ångturbin som via en generator 
producerar elektricitet (25 MW). För att kunna producera elektricitet måste gasturbinen köras, detta 
för att tillräckligt ryck och temperatur ska uppnås. Efter turbinerna kondenseras ångan och värmen 
överförs till fjärrvärmenätet. (Tekniska Verken (a)) 

Möjlighet  finns  till enbart värmeproduktion.  I den nya delen av anläggningen  finns en avfallspanna 
och en ångturbin som är kopplad till en generator. Även här kan väljas att enbart producera värme 
till  fjärrvärmenätet.  För  en  ökad  elproduktion  kan  ånga  från  den  äldre  delen  av  verket  ledas  till 
turbinen  i  den  nya  delen.  För  ökat  energiutnyttjande  finns  även  värmeåtervinning  i  form  av 
rökgaskondensering och värmepump installerat. (Tekniska Verken (a)) 

2.1.3 Svensk Biogas anläggning i Linköping 
Svensk  biogas,  som  är  ett  dotterbolag  till  Tekniska  Verken,  producerar  och  distribuerar  biogas. 
Svensk Biogas har produktionsanläggningar belägna i Linköping, Norrköping och Katrineholm. 
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Vid produktion av biogas används oftast någon  form av avfall.  I Linköpings biogasanläggning  i Åby 
används  slaktavfall,  livsmedelsrester  samt  andra  organiska  restprodukter.  Linköpings 
biogasanläggning är  i dagsläget  inte  försedd med en  förbehandlingsanläggning, men en  sådan  ska 
införskaffas inom två år (Nordell, personlig kommunikation). 

För  att  eliminera  risken  för  smittspridning  från  slaktavfallet  hygieniseras  biomassa,  det  vill  säga 
materialet  värms  upp  till  70  °C  och  hålls  vid  den  temperaturen  i  minst  en  timme.  Efter 
hygieniseringen  pumpas  biomassan  vidare  till  rötkammaren  där  den  anaeroba1 
nedbrytningsprocessen  äger  rum,  se  Figur  2.  En  mängd  olika  bakterier  bryter  där  stegvis  ned 
kolhydrater,  fetter  och  proteiner  till  koldioxid,  vatten  och  metan.  Rötningsprocessen  pågår  vid 
konstant omrörning vid 38 °C och efter ungefär en månad har större delen av det organiska avfallet 
brutits ner. Därefter separeras den producerade gasen  från massan och ut kommer rågas. Rågasen 
innehåller nu cirka 65 % metan och mellan 30‐35 % koldioxid och behöver därför uppgraderas för att 
uppnå  en  metannivå  som  kan  användas  som  fordonsbränsle.  Detta  görs  i  en 
gasuppgraderingsanläggning  där  rötgasen  renas  från  koldioxid  och  annan  gas  som  inte  är metan. 
Biogasanläggningen  i Åby får även rågas från Linköpings reningsverk som även den uppgraderas till 
en fordonsgas. (Svensk Biogas) 

 

Figur 2 Schematisk skiss över biogasproduktion (Svensk Biogas) 

Tekniska Verken har genomfört en upphandling om att införskaffa en ny typ av gasrening till biogas, 
nämligen LP COOAB  som  tillverkas av Läckeby Water. Gasreningsanläggningen är en aminscrubber 
och kommer att tas i bruk hösten 2010. I anläggningen används en vätska som består av 50 % vatten 
och 50 % amin2. (Nordell, 2010) 

Rågasen från Åby och reningsverket går in i ett absorptionstorn där gasen ”duschas” med vatten och 
amin, vilket gör att nästan all koldioxid löser sig i vätska. Den resterande gasen, som består av cirka 

                                                            
1 Syrefria 
2 En organisk förening. En aminogrupp har beteckningen ‐NH2. 
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99 % metan, går vidare till torkning. Den koldioxidmättade vätskan går sedan vidare till ett så kallat 
strippertorn, se Figur 3. Där värms vätskan upp till 120‐130 °C varpå koldioxiden släpper och avgår till 
atmosfär eller någon annanstans där koldioxiden kan nyttjas.  Koldioxidblandningen som kommer ut 
består av minst 99 % koldioxid och resterande komponenter är främst metan (mindre än 0,1 %) och 
kvävgas. (Nordell, 2010) 

 

Figur 3 Principskiss för gasreningsanläggningen LP COOAB (Nordell, 2010). 

Koldioxiden som kommer ut ur strippertornet  innehåller värmeenergi som bör återanvändas för att 
undvika onödigt värmespill. Värmen kan tas tillvara med hjälp av en värmeväxlare och kommer att ha 
en  framledningstemperatur  50  °C.  För  att  säkerhetsställa  gasreningsprocessen  krävs  en 
returtemperatur på  lägre  än 35  °C. Hur mycket  värme  som  kan erhållas beror på hur  stor mängd 
rågas som produceras. Den maximala mängden rågas som kan framställas inom de närmaste åren är 
3400 normalkubikmeter per timme och skulle ge upphov till ett vattenflöde i värmeväxlaren på upp 
till 150  kubikmeter per  timme. Detta driftfall  kommer  att  inträffa under 2011  eller 2012 och den 
producerade rågasen kommer då  ifrån rötkammare 1, 2, 3 och 4 samt från reningsverket.  (Läckeby 
Water) 

Idag kan gasreningsanläggningen ta emot rågas från rötkammare 1 och 2 samt från reningsverket och 
produktionen av  rågas är cirka 1500 normalkubikmeter per  timme.  Inom en snar  framtid kan även 
rötkammare 3 tas i drift vilket skulle öka produktionen till 2000 normalkubikmeter per timme.  

Spillvärmen  kommer,  på  grund  av  dess  lågvärdiga  värmevärde,  idag  inte  kunna  tas  tillvara  i 
biogasanläggningen i Åby (Nordell, 2010). 

De  rester  som  finns  kvar  i  rötkammaren  innehåller  mycket  näringsämnen  och  kan  med  fördel 
användas  som  biogödsel  på  åkrar.  Linköpings  biogasanläggning  tillsätter  animaliska  produkter  till 
processen och uppnår därför inte KRAV:s regler för biogödsel (Hallin, personlig kommunikation). 
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2.1.4 Svensk Biogas anläggning i Norrköping 
Flödesschemat för Norrköpings biogasanläggning ser i princip likadant ut som Linköpings, förutom att 
Norrköping  inte har något hygieniseringssteg. Detta beror på att Norrköpings biogasanläggning,  till 
skillnad på Linköpings anläggning, inte tar emot avfall med animaliskt ursprung. Detta gör det möjligt 
att höja värdet på biogödsel genom att få det kravmärkt (Hallin, personlig kommunikation). En annan 
skillnad mellan anläggningarna  i  Linköping och Norrköping är att Norrköpings anläggning  redan är 
försedd med en mottagningstank där det inkommande materialet kan finfördelas (Svensk Biogas). 

2.2 Överskottsvärme 
Tekniska  Verken  har  en  del  överskottsvärme  i  sina  produktionsanläggningar.  Mängden 
överskottsvärme skiljer sig mycket beroende på vilken anläggning det gäller och tid på året. 

2.2.1 Gärstad och Kraftvärmeverket 
Då  inte  lasten  från  fjärrvärmesystemet är  tillräckligt hög kyls överskottvärme bort  för att  samtidig 
elproduktion  ska  kunna  ske.  Tekniska  Verken  tar  hand  om  stora  kvantiteter  avfall  vilket  gör  att 
avfallsförbränningen måste  fortgå även på sommaren,  trots att all värme som produceras  inte kan 
tas  tillvara.  I Gärstadverket används en kylare och kraftvärmeverket kyler bort överskottsvärmen  i 
Stångån.  Sammanlagt  kyldes  54  GWh  värmeenergi  bort  under  2007.  Den  största  delen  av  den 
bortkylda  effekten  inträffar  på  sommaren  och  uppgår  då  till  knappt  25 MW.    I  Figur  4  är  den 
bortkylda effekten redovisad. Varje streck representerar en timme och höjden på strecket visar hur 
hög effekt som kyls bort. 

 

Figur 4 Den bortkylda effekten från Gärstad‐ och Kraftvärmeverkets under 2007.    
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2.2.2 Linköpings biogasanläggning 
Biogasanläggningen  kommer  att,  som  nämndes  i  kapitel  2.1.3,  ha  en  överskottsvärme  från 
gasreningen.  

Framledningstemperaturen  i gasreningen är 50 °C och returledningstemperaturen är  lägre än 35 °C. 
Returtemperaturen antas vara 24 °C. Värmeöverföringsförlusten antas vara 10 %.   

Följande formel har använts vid beräkningarna: 

· · · ∆   

där 

 = värmeeffekt [W] 
 = volymflödet i värmeväxlaren [kg/s] 
 = densiteten för vatten[kg/m3] 
 = specifik värmekapacitet för vatten [J/kg°C] 

∆ = temperaturdifferens mellan inlopp och utlopp [K] 
(Storck m.fl, 2003) 
 
Eftersom mängden värme som kan erhållas varierar med hur mycket rågas som produceras har tre 
fall  använts.  Fall  3  är  då  maximal  mängd  rågas  produceras  varje  timme,  nämligen  3 400 
normalkubikmeter,  och  kommer  att  inträffa  under  2011  eller  2012.  Fall  1  och  2  har  något  lägre 
produktion, nämligen 1 500  respektive 2 000 normalkubikmeter. Rågasflödet beror av bland annat 
kvaliteten  på  råmaterialet  vilket  gör  att  flödet  kan  variera  något.  Enligt  dygnsmedelvärden  på 
rågasflödet  från  2009  ligger  avvikelsen  på  ungefär  6  %.  Vattenflödet  i  gasreningen  kommer  att 
variera  under  vinter‐  och  sommarhalvåret.  Anledningen  till  att  vattenflödet  är  som  högst  under 
vintern är att biogasanläggningens värmebehov är som störst då.  Samtliga fall har ett vinter‐ och ett 
sommarfall,  se  Tabell  1. Med  vinter menas  oktober  till mars  och med  sommar menas  april  till 
september.  

Tabell 1 Värmeeffekt och energi från gasreningsanläggningen  

  

Fall 1:  
R.K.  1  och  2  samt 
reningsverket 

Fall 2: 
R.K.  1,2  och  3  samt 
reningsverket 

Fall 3:  
R.K. 1, 2, 3 och 4 samt 
reningsverket 

   Vinter  Sommar  Vinter  Sommar Vinter  Sommar 

Effekt  1,8 MW  0,9 MW  2,4 MW  1,1 MW 4,0 MW  1,9 MW 

Energi per år   11,5 GWh  15,4 GWh  26, 1 GWh 
 

Se Appendix A för fullständig räknegång. 

2.3 Koldioxid 
Koldioxid är en biprodukt vid ett antal olika produktionsprocesser. Några exempel är produktion av 
etanol,  både  när  det  gäller  spritproduktion  men  även  framställning  av  så  kallad  bioetanol  som 
fordonsbränsle,  och  produktion  av  biogas.  Det  är  idag  av  stort  intresse  att  få  användning  för 
koldioxiden. Det  finns ett  flertal olika användningsområden, bland annat att kolsyra  läskedryck och 
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kylprocesser. Gemensamt  för  livsmedelindustrin  är  att  gasen måste  vara mycket  ren  och  fri  från 
föroreningar (Nordell, 2010). 

2.3.1 Linköpings biogasanläggning 
Vid  produktion  av  biogas  uppkommer  koldioxid  vid  rötningsprocessen,  enligt  beskrivning  i  kapitel 
2.1.3.  Rågasen  består  av  mellan  30‐35  %  koldioxid.  I  beräkningarna  kommer  det  lägre  värdet 
användas eftersom en del av koldioxiden behöver ledas tillbaka och blandas med metangasen. Detta 
för  att  åstadkomma  ett  fordonsbränsle  som  består  av  97 % metan.  Cooab‐gasrening  kommer  att 
frigöra en gas som består av mer än 99 % koldioxid, vilken är ren nog att skickas direkt in i ett växthus 
(Nordell, 2010).  

Då rågasen består av 30 % koldioxid kan en koldioxidmängd enligt Tabell 2 fås ut. 

Tabell 2 Mängd koldioxid som kan erhållas i de olika fallen 

  

Fall 1:  
R.K.  1  och  2  samt 
reningsverket 

Fall 2: 
R.K. 1,2 och 3  samt 
reningsverket 

Fall 3:  
R.K.  1,  2,  3  och  4 
samt reningsverket 

Rågasflöde [Nm3/h]  1 500  2 000  3 400 
Mängd koldioxid [kg/h]  800  1100  1800 

Mängd koldioxid per år [ton/år]  7 100  9 500  16 100 
 

Se Appendix B för fullständig räknegång. 

2.4 Växtnäring 

2.4.1 Biogasanläggningarna i Linköping och Norrköping 
I Norrköping produceras 15 000 ton biogödsel varje år. Linköpings biogasanläggning i Åby producerar 
idag  45 000  ton  biogödsel  per  år  i  rötkammare  1  och  2.  Då  antalet  rötkammare  på 
Linköpingsanläggningen  kommer  fördubblas  framöver  kommer  även  produktionen  av  gödsel  öka. 
Näringsinnehållet för biogödsel varierar beroende på vilket råmaterial som använts, men i april 2009 
såg analysresultatet ut enligt Tabell 3 (Hallin, personlig kommunikation). 

Tabell 3 Analysresultat för biogödsel från Linköpings biogasanläggning (Svensk biogas 2, 2009). 

Biogödsel från Linköping i april 2009 
Totalkväve   8,6 kg/m3 
Växttillgängligt kväve  5,0 kg/ m3 
Totalfosfor   0,8 kg/ m3 
Totalkalium   1,3 kg/ m3 
Svavel   0,7 kg/ m3 
Kalcium   0,6 kg/ m3 
Magnesium   0,1 kg/ m3 
pH  8,0 kg/ m3 
Torrsubstans (TS)  5,50 % 
Askhalt  33,4% av TS 
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Biogödseln uppfyller  ställda miljökrav på  tungmetaller,  smittskydd och  synliga  föroreningar och är 
certifierad enligt SPCR 120 och därmed godkänd av Sigill och Cerealia (Svensk biogas 2, 2009).  Idag 
säljs  biogödseln  till  bönder  i  Linköpingstrakten  och  används  vid  frilandsodling  (Hallin,  personlig 
kommunikation). 

Odlingsföretaget Swedponic har utfört ett antal tester på biogödsel från Svensk Biogas för att utreda 
huruvida biogödsel går att använda som gödningsmedel i växthus. Swedponic odlar färska örter och 
kruksallat och är verksamma på  flera håll  i Sverige samt  i andra  länder. Den svenska produktionen 
består  till  största  del  av  ekologisk  odling  vilket  gör  att  de  främst  är  intresserade  av  kravmärkt 
biogödsel, vilket i dagsläget Norrköpings biogödsel är.  

Swedponics  utredning  ger  att  det  enda  problemet med  biogödsel  från  Svensk  Biogas  är  att  det 
innehåller  för mycket  klorid  för deras applikation. Det  framkom även att biogödsel  från  Linköping 
innehåller  mindre  klorid  än  biogödsel  från  Norrköpings  biogasanläggning  (Holmström,  personlig 
kommunikation). Klorid är  livsnödvändigt  för  växter men om det blir ett överskott  så  kan  kloridet 
konkurrera ut kvävet och i höga halter ge rotskador (Kjällquist, personlig kommunikation). Swedponic 
använder  sig  av  ett  slutet  växtnäringssystem  vilket  gör  att  vissa  ämnen  ackumuleras  (Holmström, 
personlig kommunikation). 

Svensk  biogas  skulle  gärna  se  att  det  kravgodkända  biogödslet  var  attraktivt  i  växthusodling. 
Utredning av frågan diskuteras.  
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3 Odling av grönsaker i växthus 
I detta stycke presenteras information om tekniker kopplade till växthusodling. Tyngdpunkten i 
beskrivningen ligger på värme‐, koldioxid och näringstillförsel.  

3.1 Växthusets uppbyggnad 
Vid byggnation av växthus finns det många saker att tänka på. Valet av växthusstomme och 
byggnadsmaterial bör vara anpassat efter växthusets placering och omgivande miljö. Se Appendix C 
för en ingående beskrivning av växthusets uppbyggnad. 

3.2 Uppvärmning av växthus 
Att odla grönsaker i växthus är generellt sett väldigt energikrävande. Viktiga klimatförhållanden som 
kan kopplas till växthusföretagens energianvändning är ljus, temperatur, koldioxidhalt och 
luftfuktighet. Faktorer som påverkar en växthusanläggnings energianvändning är geografisk placering 
och omgivning, odlingssäsongens längd och temperaturprogram samt växthusets utformning och 
storlek. (Ekologisk odling av tomater, 2007/2008; Lantz m.fl., 2006) 

För att ta reda på hur mycket värmeenergi som ska tillföras eller tas bort från växthuset kan 
energibalansen ställas upp. Se Figur 5 för en enkel beskrivning av energibalansen. Värmetillskottet till 
växthuset kommer huvudsakligen från solen men även från värmesystemet. Olika årstider kräver 
olika mycket tillskottsvärme från värmesystemet. Förlusterna sker genom konvektion, luftläckage, 
ventilering, värmeledning, strålning mot rymden och kondensation mot väggar och tak. (Möller 
Nielsen, 2007) 

 

Figur 5 Växthusets energibalans (Möller Nielsen, 2007). 

Växthusets värmebehov kan beräknas med följande formel: 

ä  ä , å , , , ä  

Värmekonvektion är då värme övergår från en vägg till luft eller tvärtom. Det som påverkar 
värmekonvektionen är luftrörelserna vid väggen, ju mer luftrörelser desto mer värme övergår. Att 
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placera ett vindskydd i extra utsatta lägen kan därför minska värmeförlusten genom konvektion. Hur 
mycket värme som leds bort genom värmeledning beror på materialets tjocklek och egenskaper. Ett 
materials värmegenomgångskoefficient (U‐värde) är den totala motståndskraften materialet har mot 
värmegenomgång och har enheten W/m2°C.  

I princip alla moderna växthus har uppvärmning. Uppvärmningen är inte bara till för att hålla önskad 
temperatur utan behövs även för att styra ner luftfuktigheten.  Värmen kan tillföras växthuset genom 
antingen luftburet eller vattenburet värmesystem. I det vattenburna systemet avges värmen från 
varmvattenrör och i det luftburna systemet blåses varm luft in i växthuset (Möller Nielsen, 2007). Se 
Appendix D för beskrivning av vattenburet respektive luftburet värmesystem. 

3.2.1 Effekt och energibehov 
Ett växthus värmebehov kan variera kraftigt över dygnet, beroende på bland annat 
utomhustemperatur, vind och solinstrålning. På natten när det är kallt utomhus brukar 
energibehovet vara extra stort. För att minska energibehovet kan en så kallad energiväv användas. 
Denna väv kan minska effektbehovet med upp till 43 % på natten vilket gör att den totala årliga 
energianvändningen reduceras med 10 till 20 %. (Möller Nielsen, 2008) 

Figur 6 visar hur värmeenergibehovet fördelar sig under olika perioder under en odlingssäsong för en 
tomatodling samt krukväxtodling. Varje punkt i diagrammet visar hur mycket värmeenergi som går åt 
per kvadratmeter växthus under fyra veckor. I en tomatodling finns det största energibehovet under 
februari och mars, medan en krukväxtodling har störst energibehov under december och januari. 
Krukväxtodlingen har generellt ett lägre energibehov än tomatodlingen. Detta beror på att 
krukväxtodlingar i större utsträckning använder sig av energivävar samt har mer isolerade växthus. 
Inom krukväxtodling är växtbelysning en väsentlig del, vilket står för en del av värmetillförseln. (Lantz 
m.fl., 2006) 

 

Figur 6 Energianvändning (exklusive elektricitet) för en tomat‐ och krukväxtodling i växthus (Lantz m.fl., 2006). 

Uppvärmningssystemet i ett växthus har generellt en maxeffekt på 250‐300 W per kvadratmeter. 
Används energiväv är en effekt på 200 W tillräcklig i sydligaste delarna av Götaland. Högre upp i 
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Sverige krävs en något högre maxeffekt. Effektbehovet för ett växthus varierar kraftigt över dygnet 
beroende på det momentana värmebehovet. I Figur 7 och Figur 8 finns exempel på effektbehov för 
ett växthus under år 2005, det ena under februari och det andra under maj. Växthuset i det här fallet 
är en 2,5 hektar stor tomatodling som är placerad i Skåne. (Hansson, personlig kommunikation) 

 

Figur 7 Effektbehov för ett växthus på 2,5 hektar under vecka 8 (Hansson, personlig kommunikation). 

I vecka 8 är effektbehovet relativt högt och de högsta effektspikarna inträffar på dagen. Anledningen 
till att effektbehovet i det här fallet är högst på dagen är att den isolerande energiväven är borttagen 
för att maximera ljusinstrålningen. En tydlig pik i effekten visar när väven dras av på morgonen. På 
natten när energiväven är på så är effektbehovet lägre och jämnare.  Under vecka 8 under 2005 låg 
temperaturen på ‐8 till ‐10 °C som kallast, vilket är tämligen nära den normala temperaturen under 
den här tiden på året (SMHI). Under vecka 8 varierar effekten mellan 0,1 MW och 5,1 MW och 
medeleffekten ligger på 2,6 MW. (Hansson, personlig kommunikation) 
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Figur 8 Effektbehov för ett växthus på 2,5 hektar under vecka 18 (Hansson, personlig kommunikation). 

Under vecka 18 används inte länge någon energiväv, vilket gör att energibehovet på natten blir hög. 
Under väldigt ljusa dagar behöver växthuset ingen eller ytterst lite uppvärmning. Under vecka 18 
varierar effekten mellan 0 MW till 3,5 MW och medeleffekten ligger på 1,4 MW. (Hansson, personlig 
kommunikation) 

De båda graferna visar att användandet av energiväv är ytterst väsentligen för hur högt effektbehov 
ett växthus har. Optimalt för energianvändningen vore att använda energiväv hela tiden. Problemet 
med energiväv är dock att det inte släpper igenom tillräckligt mycket ljus vilket hämmar plantornas 
tillväxt. (Lantz m.fl., 2006) 

För att hålla en konstant temperatur i växthuset kan växthusets uppvärmningssystem kompletteras 
med en ackumulator. Med hjälp av en ackumulatortank är det möjligt att plana ut tillfälliga toppar i 
växthusets värmebehov genom att lagra värme i form av varmvatten (Möller Nielsen, 2007).  

3.3 Koldioxidgödsling 
Luft består av cirka 375 ppm3 koldioxid, det vill säga 0,0375 %. Försök och erfarenheter visar att en 
höjning av koldioxidhalten från 375 ppm till 700‐1200 ppm ökar tillväxten med 10‐30 %. Att tillföra 
extra koldioxid till växthus ökar tillväxten hos grödor i de flesta växthuskulturer. Inom tomat‐ och 
gurkodling är koldioxidgödsling särskilt vanligt. (Lantz m.fl., 2006) 

Tillförseln av koldioxid bör inte börja tidigare än en timme innan soluppgången. Detta på grund av att 
de positiva effekterna av tillförsel av koldioxid enbart kan uppnås vid god instrålning. Koldioxidhalten 
får inte heller bli för hög eftersom det hämmar växtens tillväxt (Jordbruksverket (a), 2007/2008). 
Tillförseln av koldioxid till grönsaksodlingar ligger på 7‐20 gram koldioxid per kvadratmeter växthus 

                                                            
3 Parts per million 
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och timme. Om koldioxiden tillförs i genomsnitt åtta timmar per dygn blir det sammanlagda 
mängden koldioxid mellan 20 till 60 kilogram per kvadratmeter och år.  

Koldioxiden kan tillföras i ren form från en tank eller tub där den lagras i flytande eller komprimerad 
form (Lantz, m.fl. 2006). Koldioxiden som tillsätts i växthus kan vara en restprodukt från andra 
industriella processer. Det är även vanligt att koldioxid tillverkas genom förbränning av naturgas, 
propan, RME4 eller miljödiesel vilket också ger värme. För att inte riskera att växterna tar skada till 
följd av föroreningar i rökgaserna, måste rökgasen hållas så ren som möjligt. (Möller Nielsen, 
personlig kommunikation). 

Plantorna behöver koldioxid vid god ljusinstrålning, det vill säga dagtid, då värmebehovet för 
växthuset är relativt lågt. Detta gör att förbränning av natur‐ eller biogas för koldioxidgödsling ger 
upphov till värme som inte kan användas. Då gas används för koldioxidtillverkning bör 
uppvärmningssystemet därför vara kompletterat med en ackumulator som gör det möjligt att lagra 
värmen. (Lantz m.fl., 2006) 

3.4 Växtnäring 
Plantor behöver en rad olika näringsämnen för att kunna växa optimalt. Mängden och 
konstellationen av näringsämnen som en planta behöver beror bland annat på typ av planta samt i 
vilken växtfas den befinner sig i. Näringsämnena är uppdelade i makronäringsämnen5 och 
mikronäringsämnen6. De makronäringsämnen som en planta behöver är kväve (N), fosfor (P), kalium 
(K), magnesium (Mg), svavel (S) och kalcium (Ca). Mikronäringsämnena är mangan (Mn), järn (Fe), 
bor (B), koppar (Cu) och zink (Zn). Tabell 4 visar i vilka koncentrationer olika näringsämnen normalt 
förekommer och vid vilka koncentrationer som brist kan uppstå i växten. Dock behöver inte brist 
betyda att direkta symptom framkommer på växten. Värdena på koncentrationen av näringsämnen 
är medeltal över ett stort antal växtslag. (Jordbruksverket (c), 2007/2008) 

Tabell 4 Koncentrationen av näringsämnen i växter (Jordbruksverket (c), 2007/2008). 

Koncentrationsintervall inom vilket ämnet 
förekommer i växten 

Intervall inom vilket koncentrationen anses 
vara tillräcklig för de flesta växter 

% av torrsubstanshalten     ppm av torrsubstanshalten (mg/kg) 

N   P   K   Mg   S   Ca  Mn   Fe   B   Cu   Zn 

1–5   0,1–0,5   1–6   0,1–0,5  
0,1–
1,5   0,1‐5,0  30–300  70–200  30–100   5–15   30–200

                                

Gräns för när brist kan uppstå     Gräns för bristsymptom 

% av torrsubstanshalten     ppm av torrsubstanshalten (mg/kg) 

N   P   K   Mg   S   Ca  Mn   Fe   B   Cu   Zn 
1,5  0,2  2  0,2  0,5  0,8  10  40  5  2  10 

                                                            
4 Rapsmetylester, drivmedel för dieselfordon (Nationalencyklopedin, 2010). 
5 Ämnen som en växt behöver ta upp i större mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel 
(Nationalencyklopedin, 2010). 
6 Ämnen som en växt behöver ta upp i mindre mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel 
(Nationalencyklopedin). 
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Näringsämnen tillförs till plantor genom olika gödningsmedel. De vanligaste organiska 
gödningsmedel är stallgödsel och gröngödsling men även olika typer av restprodukter från 
livsmedelstillverkning används. (Jordbruksverket (c), 2007/2008) 

3.5 Övrig växthusteknik 
För att driva ett växthus krävs en mängd olika komponenter för bland annat klimatreglering, så som 
fukt‐ och temperaturstyrning, bevattning och belysning. Användningen av dessa komponenter ser i 
princip likadan ut var växthuset än placeras i Sverige, vilket gör att det inte påverkas av de lokala 
systemförutsättningarna. Examensarbetets kommer därför inte innehålla någon beskrivning av 
växthusteknik som inte är lokalt betingad. Se avgränsningar i kapitel 1.5. 

3.6 Tomatodling 

3.6.1 Odlingssäsong 
Odlingssäsongen för tomat i norra Europa styrs helt av tillgången på ljus, vilket innebär att den 
startar tidigt under våren och slutar under hösten, se Figur 9. Under november‐december sås frön i 
speciella växthus med konstbelysning, där de får växa i cirka 8 veckor. Därefter sätts plantan ut i 
växthuset. Från plantering i växthuset till skörd tar det sedan 6‐8 veckor innan de första tomaterna 
kan skördas. Sveriges tomatodlare producerar mellan 30‐60 kilogram tomater per kvadratmeter och 
år. (Möller Nielsen, 2008) 

 

Figur 9 Tomatåret i Sverige (Möller Nielsen, 2008). 

3.6.2 Växthusklimat 
Temperaturen i växthus är en mycket viktig parameter för tomatplantans tillväxt. Låg temperatur ger 
långsam tillväxt och hög temperatur ger snabb tillväxt. Dock bör temperaturen anpassas efter aktuell 
ljusinstrålning.  Hög temperatur vid begränsad instrålning respektive låg temperatur vid god 
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instrålning kommer att hämma plantans tillväxt. Genom att ha en ljusstyrd temperaturreglering kan 
en god balans uppnås. På dagen ska tomatplantorna i normalfall ha en temperatur på 18‐20 °C, 
beroende på mängden ljus.  Vid stark instrålning kan dock betydligt högre temperaturer tillåtas. Om 
koldioxidhalten är hög (400‐450 ppm) och instrålningen är stark så kan temperaturer på upp till 26‐
27 °C vara lämpligt. Högre temperaturer kan skada plantan, genom exempelvis vattenbrist och 
övertemperatur i bladen. (Jordbruksverket (a), 2007/2008) 

Nattetid ska temperaturen i växthuset vara något lägre än dagstemperaturen. Från solnedgången till 
midnatt ska temperaturen ligga på 15,5‐16,5 °C och från midnatt till soluppgång ska temperaturen 
ligga på 16,5‐17,5 °C. Anledningen till en kallare temperatur på natten är, förutom bristen på ljus, att 
det ger en formativ inverkan på plantan. Enkelt förklarat så ger en stor differens mellan dag‐ och 
nattemperatur en mer sträckt planta med långa klasar. En liten differens ger en kort och kompakt 
planta. (Jordbruksverket (a), 2007/2008) 

Dygnsmedeltemperaturen under året bör ligga mellan 16,5 till 20 °C, se Figur 10. Medeltemperaturen 
bör vara som högst under sommarperioden och något lägre under resterande tid.  (Jordbruksverket 
(a), 2007/2008) 

 

Figur 10 Intervall för medeltemperaturen varje dygn under kulturtiden (Jordbruksverket (a), 2007/2008). 

För att öka tillväxten hos tomatplantor kan koldioxid tillföras. I plantans tidiga växtstadie kan en 
koldioxidnivå på 1000‐1200 ppm tillåtas. I öppna växthussystem är det svårt att bibehålla denna höga 
nivå. Under sommarperioden är en koldioxidnivå på 450‐500 ppm därför mer lämpad. I ett slutet 
växthussystem utan tillförsel av koldioxid skulle nivån sjunka ner mot 150 ppm under en dag vilket 
skulle begränsa plantans tillväxt (Jordbruksverket (a), 2007/2008). 

Energianvändningen för en tomatodling i växthus kan variera mellan 350‐550 KWh per kvadratmeter 
för en kultur som är planterad i slutet av januari och avslutas i början av november. Den största delen 
av energin går åt till att hålla önskad temperatur i växthuset, men vissa perioder är det 
klimatregleringen, t.ex. luftfuktighetsstyrningen, som är den mest energikrävande processen. 
(Jordbruksverket (a), 2007/2008) 
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3.6.3 Klimatpåverkan 
Tomas Möller Nielsen har gjort en undersökning av 56 tomatodlande företag i Sverige (vilka står för 
uppskattningsvis 98 % av den svenska tomatproduktionen) för att få en bild av vilken klimatpåverkan 
tomatodling i växthus har. Följande data är hämtad från hans artikel ”Energin och koldioxiden i 
svensk växthusodling – Tomat LCA” från 2008. 

De senaste åren har den svenska tomatodlingsnäringen genomgått stora förändringar.  Från att i 
huvudsak använt fossila bränslen, så som olja och naturgas, för att erhålla värmeenergi har nu en 
omfattande omställning till biobränsle genomförts. Från 2007 till 2008 minskade exempelvis 
användandet av fossila bränslen från knappt 66 till 38 %.  

År 2008 var Sveriges sammanlagda areal för tomatodling i växthus 404 300 kvadratmeter vilket 
uppskattningsvis producerar kring 17 500 ton tomater på ett år. Detta innebär att cirka 43 kilogram 
tomater produceras per kvadratmeter. I genomsnitt krävs värmeenergi på 7,8 kWh för att producera 
ett kilogram tomat.  Detta ger att växthuset behöver cirka 338 kWh per kvadratmeter och år för 
uppvärmning. 

De energislag som användes för uppvärmning under 2008 var flis, sågspån, halm, spannmål, 
spillvärme från massabruk, fjärrvärme från biobränsle, fjärrvärme från sopor, torv, naturgas, gasol, 
eldningsolja samt tjockolja. I Figur 11 visas hur stor del av odlingsarealen som använder sig av 
respektive energikälla. 

 

Figur 11 Huvudsaklig energikälla för svenska tomatodlare (Möller Nielsens, 2008). 

För att få en bild av hur stor miljöpåverkan som är kopplad till svensk tomatodling har Tomas Möller 
Nielsen utfört en livscykelanalys (LCA). En viktig del i en LCA är att bestämma vilka delar av en 
produkts livscykel som ska tas med i beräkningarna, se Figur 12. Tillverkning av 
produktionsutrustning, växtskydd och emballage samt transport från grossist är inte inräknat i denna 
LCA. Aktiviteter inom det gråfärgade området är inräknade. 
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Figur 12 Livscykelanalysens systemgränser (Möller Nielsens, 2008). 

Hur mycket miljöpåverkan en tomatodling har beror till största del på vilket bränsle som används för 
uppvärmning, se Tabell 5. Följande data för ett genomsnittligt svenskt växthus har använts i 
nedanstående beräkningar: 

• Det krävs värmeenergi på 7,8 kWh per kilogram tomat 

• 43 kilogram tomat produceras per kvadratmeter och år 
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Tabell 5 Koldioxidekvivalenter för svensk tomatodling under 2008 (Möller Nielsen, 2008). 

Bränsle 
Procent av 

tomatproduktionen
kg CO2 per 

kWh 
kg CO2‐ekvivalenter per 

kg tomat 

Förnyelsebar energi7  68,1  0,048  0,255 
Eldningsolja 1 (tunnolja)   7,7  0,296  0,178 
Eldningsolja 4 (tjockolja)   1,7  0,296  0,039 
Torv   0,4  0,371  0,012 
Naturgas   17,5  0,219  0,299 
Gasol   4,5  0,246  0,086 
Avfallsförbränning   0,1  0,092  0,001 
Elektricitet värmepump   0 

Övrigt 
Transport från producent i sthlm, 627 km  0,024 
Konstgödsel   0,029 
El – tomatproduktion   0,0072 
El – småplantuppdragning   0,0047 
  
SUMMA:  0,934 
 

Tabell 5 ger att ett kilogram svenskodlade tomater har ett utsläpp på i genomsnitt 0,934 kilogram 
koldioxidekvivalenter. Uppvärmning är den aktivitet under odlingsprocessen som bidrar till absolut 
störst utsläpp och står för ungefär 90 % av koldioxidekvivalenterna. 

För att räkna ut hur stort utsläpp av koldioxidekvivalenter elanvändningen leder till har nordisk elmix 
använts, det vill säga att utsläppet är 0,12 kilogram koldioxid per kWh (Möller Nielsen, personlig 
kommunikation). 

De företag som använder sig av biobränsle för värmeförsörjning täcker tillfälliga pikar i effektbehovet 
under kalla dagar med fossila bränslen som olja eller naturgas. Detta förklarar varför kolumnen för 
biobränsle är högre än den skulle vara vid användning av enbart biobränslen. 

Koldioxidtillförseln till växthus ligger utanför systemgränserna för denna LCA vilket innebär att det 
inte är medräknat i Tabell 5. Koldioxiden som tillsätts i växthus är ofta en restprodukt från andra 
industriella processer och brukar köpas in i form av flaskor med komprimerad koldioxid. Koldioxiden 
bidrar därför inte netto till växthuseffekten. Däremot krävs 125‐180 kWh per m3 koldioxid för att 
rena och komprimera gasen, vilket, enligt Möller Nielsen, motsvarar 5,89 kilogram 
koldioxidekvivalenter per ett ton koldioxid. Om ett växthus tillsätts med 30 kilogram koldioxid per 
kvadratmeter varje år skulle detta ge ett utsläpp på cirka 0,0041 kilogram koldioxidekvivalenter per 
kilogram tomat.  

                                                            
7 Där förnybar energi används som baslast. 
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3.7 Gurkodling 

3.7.1 Odlingssäsong 
Gurkodling är med sina 60 hektar den största växthuskulturen i Sverige. Marknadsandelen från maj 
till september är nära hundra procent och det exporteras även en mindre del. Gurkodlingsföretagen 
har en hög teknisk standard och växthusbeståndet förnyas ständigt med nya ljusa och 
energibesparande växthuslösningar. Den vanligaste kulturtekniken vid odling av gurka är två kulturer 
per år. Plantorna planteras då i två omgångar, den första i månadsskiftet mellan januari och februari 
och den andra i juni eller juli. Det förekommer även företag som nöjer sig med en kultur per år men 
även de som har tre kulturer per år. Att ha flera kulturer per år innebär bättre skörd och fruktkvalitet. 
(Jordbruksverket (b), 2007/2008) 

3.7.2 Växthusklimat 
För god vegetativ tillväxt hos gurkplantan krävs en hög temperatur i växthuset. På natten ska det 
vara 20 °C och på dagen ska temperaturen vara lite högre. Vid stark ljusinstrålning ska temperaturen 
ligga på 25‐26 °C. När plantorna är i produktion kan temperaturen sänkas ett par grader och solen 
sköter då temperaturökningen. På natten under produktionsfasen, när gurkorna sväller, ska det vara 
16‐18 °C i växthuset. (Jordbruksverket (b), 2007/2008) 

Att ha en hög luftfuktighet i växthuset är väldigt viktigt vid odling av gurka. Den optimala fukthalten 
är 85 % och ger hög tillväxt och produktion hos gurkplantan (Jordbruksverket (b), 2007/2008). 

Den begränsande faktorn vid växthusodling av gurka är ofta mängden koldioxid. Att tillföra koldioxid 
till växthuset är i många fall nödvändigt och ger en stor skörd. Studier har visat att produktionen kan 
öka med 10‐15 % genom tillförsel av koldioxid. Vid hög instrålning eftersträvas en så hög 
koldioxidnivå som möjligt i växthuset. Den optimala halten för gurkodling är 600‐800 ppm. Utan 
tillförsel av koldioxid kan koldioxidnivån sjunka till 100‐150 ppm vilket resulterar i att inte plantan 
växer. Dock finns det alltid en gräns för hur mycket koldioxid som plantorna klarar av. Om plantorna 
är svaga kan alltför hög koldioxidhalt och stark ljusinstrålning orsaka skador på bladen. 
(Jordbruksverket (b), 2007/2008) 

Generellt sett så är energianvändningen vid odling av gurka något lägre än vid odling av tomat. Detta 
beror på större användning av isolerande vävar och mindre luftning för att få ut fukten. (Hansson, 
personlig kommunikation) 

3.8 Ört och sallatsodling 
Generellt bör en sallatsodling ha en temperatur på 18 °C under dagtid och 14 °C nattetid. Örtodlingar 
eftersträvar att ha en temperatur på 21 °C på dagen och 17 °C på natten. På sommaren kan denna 
temperatur vara svår att bibehålla. Då temperaturen i växthuset överstiger den önskade 
dagstemperaturen med 2 °C öppnas luftluckor för att vädra. Koldioxidnivån vid både ört‐ och 
sallatsodling bör ligga på cirka 800ppm. (Nygren, personlig kommunikation) 

Då odling av sallat och örter sker året om krävs belysning. Kulturtiden för sallat och örter varierar 
beroende vilken typ av växt det är samt under vilken årstid odlingen sker. Långsam sallat tar cirka 50 
dagar från sådd till skörd på vintern och 40 dagar på sommaren. Snabbare sallat tar cirka 45 dagar på 
vintern och 30 dagar på sommaren. Kulturtiden för örter är 35‐40 dagar på vintern och 25‐30 dagar 
på sommaren. (Nygren, personlig kommunikation) 
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3.9 Krav på växthusodlade grönsaker 

3.9.1 Klimatcertifiering av mat 
Svensk Sigill och Krav startade 2006 ett projekt som handlar om miljömärkning av livsmedel. 
Projektet har som syfte att skapa ett märkningssystem för hur maten produceras och distribueras så 
att konsumenten kan göra medvetna klimatval, men även för att stärka miljövänligare 
livsmedelsföretags konkurrenskraft (Klimatmärkning för mat, 2008). Denna klimatmärkning är inte 
helt klar än, men det är tänkt att den ska presentera ett bra klimatalternativ i varje produktgrupp. 
Dock är denna klimatmärkning en tilläggsmärkning som endast får användas i kombination med 
annan kvalitetscertifiering som ställer krav på miljöskydd, djuromsorg och social välfärd. (Svensk 
Sigill, 2008; Tidaker, personlig kommunikation) 

För växthusodling finns det några specifika regler (Klimatmärkning för mat, 2008): 

• Minst 80 % av energianvändningen för uppvärmning, kylrum, belysning och produktion av 
koldioxid måste komma från förnybara energikällor. 

• Den fossila energianvändningen får under kulturtiden i genomsnitt uppgå till 2,5 kWh per 
kvadratmeter och vecka. 

• Särskilda krav på isolering. Med undantag för dubbelmaterialhus så ska energiväv eller 
plastfolie användas under perioden 15 oktober till 1 april. 

3.9.2 KRAVmärkning av växtodling 
KRAV‐märkningen står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Målsättningen 
med KRAV‐certifierad växtodling är att bedriva en långsiktig hållbar växthusodling som ger produkter 
av hög kvalitet. Det finns en rad olika krav på hur växtodlingarna ska vara utformade samt vilka 
ämnen som får och inte får användas. Bland annat så får inga kemiskt framställda 
bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer användas. För att uppfylla KRAV:s 
regler för energianvändning i växthus måste samma krav som i kapitel 3.9.1 uppfyllas. (KRAV, 2010)
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4 Industriell symbios 
Industriell  symbios  är  en  del  av  området  industriell  ekologi  och  innebär  samverkan mellan  olika 
företag  för  att  uppnå  en  gemensam  ekonomisk  och miljömässig  nytta.  Centralt  inom  industriell 
ekologi  är  att  försöka  vända miljöproblem  till  affärsmöjligheter  genom  att  ha  en bred  systemsyn, 
utnyttja  resurser  effektivt  och  samverka  genom  resursdelning.  Genom  industriell  symbios  kan 
material‐ och energiflöden slutas genom att en  industris avfall bli råmaterial  för en annan  industri. 
(Cleantech Östergötland, 2010) Definitionen lyder enligt följande: 

Industrial symbiosis engages traditionally separate  industries in a collective approach to competitive 
advantage  involving physical exchange of materials, energy, water, and/or by‐products. The keys to 
industrial  symbiosis  are  collaboration  and  the  synergistic  possibilities  offered  by  geographic 
proximity. (Chertow, 2000) 

4.1 Erfarenheter från samverkan med växthussektorn i Nederländerna 
Växthussektorn  i  Nederländerna  innefattar  en  areal  på  10 000  hektar  och  omfattar  varje  år  sju 
miljarder  euro.    Den  nederländska  växthuskulturen  är  till  stor  del  beroende  av  naturgas  för  att 
tillgodose  behovet  av  värme  och  koldioxid.  År  2007  stod  växthusrörelsen  för  10  %  av  landets 
naturgaskonsumtion. På grund av ökade bränslekostnader pågår nu omfattande utveckling av nya 
sätt  att  förse  växthus  med  värme  och  koldioxid.  Nederländerna  har  en  framstående  roll  inom 
växthusbranschen och är ledande i fråga om innovativa tekniker för energi, vatten och klimatkontroll. 
Utvecklingen  syftar  till  att  ta  fram  växthuskoncept  med  reducerat  behov  av  fossila  bränslen. 
(Innovation Network, 2007) 

4.1.1 Greenhouse Village 
Innovation Network är ett Holländskt nätverk som utvecklar nya radikala koncept inom jordbruk och 
lantbruksnäring  som  sedan  säljs  in  hos  olika  intressenter.  Ett  av  många  innovativa  koncept  är 
Greenhouse Village. Följande stycken bygger på Innovation Networks broschyr, ”Greenhouse Village, 
the greenhouse‐powered neighbourhood”.  

Greenhouse Village är ett bostadsområde som drivs av ett växthus och som har ett decentraliserat 
vatten‐ och reningsverk. Växthuset förvarar överskottsvärme från solfångare under sommaren i stora 
naturliga  vattenreservoarer  under marken,  så  kallade  akvifer.  I  Nederländerna  finns  akviferer  på 
många  platser  och  de  som  bäst  är  lämpade  för  att  lagra  vatten  har  lager med  isolerande  sand. 
Värmen som  lagrats kan  sedan användas  till att värma upp växthuset och bostadshusen på natten 
och under vintern. 

Temperaturregleringen  i växthuset  sköts av akviferens kontrollsystem  som består av  flödeskontroll 
och pumpar och är ihopkopplat med ett kyltorn, se Figur 13. Enligt Nederländsk lag måste akviferens 
energibalans under året vara neutral och temperaturen får inte överstiga 25 °C.  
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Figur 13 Kontrollsystem för klimatet i växthuset samt bostadshusen (Innovation Network, 2007). 

Mellan akviferen och växthuset går rörledningar med varmt och kallt vatten. Inne i växthuset är rören 
placerade  i  golv,  väggar och  ibland  i  tak och  fungerar  som  ett  värme‐ och  kylsystem. Växthuset  i 
Greenhouse Village har ett slutet system, det vill säga är helt utan ventilering, vilket gör att värme 
eller koldioxid  inte släpps ut. Istället är en värmeväxlare placerad  i växthuset som med hjälp av den 
akviferen  korrigerar  temperaturen.  Vid  för  hög  temperatur  i  växthuset  kommer  kallt  vatten  in  i 
värmeväxlare  som  tar upp värme  från växthuset och  som  sedan  lagras  i akviferen. På  samma  sätt 
korrigeras en  låg  temperatur  i växthuset genom att värmeväxlaren  tar  in varmt vatten. För att på 
bästa  sätt kunna utnyttja den ackumulerade värmen  i akviferen används en  speciell värmeväxlare, 
kallad Fine Wired Heat Exchangers (FiWiHEx), som är effektiv vid små temperaturdifferenser.  

I  Greenhouse  Village  är  kolcykeln  en  väsentlig  del,  se  Figur  14  för  en  förenklad  bild  av  flödet. 
Avloppsslam  från  toalett  och  kök  och  organiska  rester  från  bostadsområdet  samt  växtrester  från 
växthuset transporteras till en anläggning som är närbelägen växthuset. Där sker en anaerob (syrefri) 
nedbrytning av det organiska materialet och metangas, det vill säga biogas, bildas. 

Biogasen  förbränns  i en gasturbin och avgaserna används  för koldioxidgödning  i växthuset. Energin 
används  för  framställning  av  el  och  uppvärmning  av  kranvatten.  Resterna  som  blir  kvar  i 
rötkammaren efter nedbrytningen avvattnas så att det fasta materialet separeras från det flytande. 
Det  separerade  vattnet  är  näringsrikt  och  skickas  till  det  lokala  reningsverket.  Den  fasta massan 
komposteras och kan sedan användas istället för torv i växthuset.  
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Figur 14 Överblick över kolcykeln i Greenhouse Village (Innovation Network, 2007). 

Avloppssystemet är uppdelat  i två separata system. Gråvatten kommer från kök och dusch och det 
svartvattnet  är  avloppet  från  toaletten.  Användandet  av  vatten  reduceras  genom  exempelvis 
vakuumtoaletter  som  använder  väldigt  lite  vatten.  Svartvattnet  går,  som  tidigare  nämnts,  till 
biogasproduktionen.  Efter  avvattningen  av  rötslammet  skickas  det  näringsrika  vattnet  till 
reningsverket. Det  gråvattnet  filtreras och  slammet  som  ansamlas  skickas  till biogasproduktionen.  
Gråvattnet samt vattnet som separerats från rötslammet renas sedan och kan därefter användas till 
konstbevattning  i  växthuset.  I  växthuset  förångar  växterna  bevattningsvattnet. När  vattenångorna 
kondenseras  bildas  vatten  av  hög  kvalitet  som  efter  lite  filtrering  och  rening  kan  användas  som 
kranvatten. För att hålla en låg saltnivå kan en liten mängd, cirka 15 %, av bevattningsvatten behöva 
släppas  ut.  Små  volymer  av  externt  vatten,  exempelvis  regnvatten,  kommer  därför  krävas  för  att 
täcka vattenbehovet.  

Vätskan  som  avvattnas  från  rötslammet  från  biogasproduktionen  är  rik  på  näringsämnen.  De 
viktigaste näringsämnena är kväve, fosfor och kalium och är grundläggande för att plantor ska växa. 
Dessa  ämnen  utgör  de  elementära  komponenterna  för  en  växts  uppbyggnad.  Genom 
konstbevattningen kommer plantorna därför inte bara förses med vatten utan även näringsämnen.  

4.2 Svenska växthusodlare som använder sig av restprodukter 

4.2.1 Elleholms tomater 
Elleholms tomatodling AB är ett familjeägt företag som drivs av Tomas och Carola Lilja. Företaget har 
runt 20 anställda och ligger i Elleholm, utanför Mörrum i blekinge. Tomatodlingen sker i ett växthus 
som är 2,55 hektar stort. Växthuset värms upp med överskottsvärme från Södra Cell, ett närbeläget 
massabruk. Genom stora rör  levereras varmt vatten som kan användas till att värma upp den stora 
växthusarealen. Vintertid har vattnet en temperatur på 105 °C och på sommaren 77 °C. Denna värme 
räcker gott och väl för att tillgodose växternas värmebehov, vilket gör att ingen extra värme behöver 
tillföras. Växthuset har ett maximalt effektbehov på 6,6 MW och under ett år så levereras cirka 7 500 
MWh från Södra Cell till växthuset (Lilja, personlig kommunikation). 
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Koldioxid  till  växthuset  kommer  från  en  spritfabrik  i  Nobbelöv.  Under  en  vecka  sprutas  19  730 
kilogram koldioxid in i växthuset för att öka tomatplantornas tillväxt. Koldioxid tillsätts till växthuset 
vid  behov  eller  vid  god  ljusinstrålning.  På  vintern  sprutas  koldioxid  in  mellan  klockan  09.00  på 
morgonen  till någon gång mellan 14.00 och 14.30 på eftermiddagen. Under  sommaren när det är 
ljusare  startar  koldioxidinsprutningen  kl  05.00  och  slutar  17.00  på  eftermiddagen.  Insprutning  av 
koldioxid sker bara under fem till tolv timmar per dygn och den genomsnittliga mängden som tillförs 
varje timme är 16 g per kvadratmeter växthus. Det verkligen koldioxidflödet in är dock inte konstant 
utan beror av värme och ljus i växthuset. (Lilja, personlig kommunikation) 

För  att  få  ut  fukt  från  växthuset  samt  i  enstaka  fall  sänka  temperaturen  (under  riktigt  varma 
sommardagar) öppnas luckor på växthuset för att få in frisk luft. Detta gör det svårt att bibehålla en 
hög koldioxidhalt. Då  luckorna är  stängda höjs koldioxidhalten  i  luften  från 375  till 1000 ppm. Vid 
öppna luckor hålls koldioxidnivån på 500 ppm. (Lilja, personlig kommunikation) 

I januari börjar utplanteringen av tomatplantorna, som har sitt ursprung i Korsnäs handelsträdgård i 
Finland.  Årligen  planteras  67 000  tomatplantor  ut  i  växthuset.  I  början  av  mars  kan  de  första 
tomaterna  skördas och  säsongen håller  sedan på  till november. Under denna period  skördas 1350 
ton,  vilket  blir  cirka  100 000  tomater  per  dag.  När  odlingssäsongen  är  slut  komposteras 
restmaterialet på en plats  i närheten av växthuset. Volymen växtrester efter en  säsong är ungefär 
500 m3. (Lilja, personlig kommunikation) 

     



28 
 

5 Samverkan mellan Tekniska Verken och växthus 
Ett  växthus  kan  använda  värme,  koldioxid  och  biogödsel  från  Tekniska  Verkens 
produktionsanläggningar. Växthuset producerar en stor mängd organsikt avfall som kan skickas  för 
biogasproduktion  i biogasanläggningen. Grönsakerna som odlas  i växthuset kan säljas till Linköpings 
invånare och genom ett kretslopp återföras till systemet. Se Figur 15 för en schematisk bild. 

 

Figur 15 Schematisk bild över hur den industriella symbiosen kan se ut 

5.1 Överskottsvärme till tomatodling 
I detta kapitel undersöks hur mycket överskottsvärme från energianläggningarna som kan användas 
för uppvärmning av växthus. Detta görs genom att matcha en tomatodlings energi‐ och effektbehov, 
enligt kapitel 3.2.1, med överskottsvärmen från Gärstad‐ och Kraftvärmeverket, enligt kapitel 2.2.1, 
och biogasanläggningen, enligt kapitel 2.2.2. 

Mängden överskottsvärme från biogasanläggningen finns åskådliggjord i tre olika fall, se kapitel 2.2.2. 
Vid följande beräkningar kommer värden enligt fall 3, nämligen det maximala fallet, att användas.  

I Figur 6 finns värmeenergibehovet för en tomatodling på tio hektar åskådliggjort. Värmebehovet för 
tomatodlingen  är  taget  från  Figur  6  i  kapitel  3.2.1  och medeleffekten  har  beräknats  genom  att 
dividera värmebehovet för varje fyraveckorsperiod med tiden. För att täcka upp medeleffekten har, i 
den mån det är möjligt, överskottsvärme använts. Dock  räcker  inte överskottvärmen  för att  täcka 
medeleffekten under året utan ytterligare värme behövs  från någon annan värmekälla, exempelvis 
fjärrvärme. Den dimensionerande maxeffekten ligger på ungefär 25 MW. 

Som  syns  i  Figur  4  finns  det  väldigt mycket  överskottsvärme  från Gärstad‐  och  Kraftvärmeverket 
under  sommarperioden med  hög  effekt.  Eftersom  tomatodlingen  inte  behöver  så mycket  värme 
under denna period kan  inte all värme  tas  tillvara,  se Figur 16. Observera att odlingen  i exemplet 
enbart har en odlingssäsong som varar mellan februari till oktober. 
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Figur 16 Hur stor del av medeleffektbehovet för ett växthus som täcks upp av överskottsvärme 

Figur 16 visar dock inte hela sanningen. Ett växthus har ett effektbehov som varierar väldigt mycket 
över tiden, se exempel under februari  i Figur 7 och under maj  i Figur 8  i kapitel 3.2.1, vilket gör att 
medeleffekten  inte blir helt korrekt.  Istället används Figur 16  till att visa hur stort värmebehov ett 
växthus har i relation till hur mycket värme som finns att tillgå under året.  

För att åskådliggöra effektvariationerna har en godtycklig dag från februari och en från maj valts ut 
för att visa hur stor del av effektbehovet som hade kunnat täckas upp av överskottseffekt, se Figur 17 
och Figur 18. 

 
Figur 17 Effektbehovet för en 5 hektar stor tomatodling under en godtycklig dag i februari 
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Figur 18 Effektbehovet för en 5 hektar stor tomatodling under en godtycklig dag i maj 

För  att  få  en  bild  av  hur  stor  växthusareal  som  överskottsvärmen  räcker  till  har  växthusarean 
beräknats  som  funktion  av  antal  MWh  från  de  olika  värmekällorna.  Då  siffror  på  växthusets 
effektbehov  för  ett  helt  år  inte  finns  att  tillgå  antas  de  godtyckliga  dagarna  vara  en  god 
approximation  för  hur  normala  växthusdagar  brukar  se  ut  under  året.  Effektbehovet  för  en  dag  i 
februari (vecka 8) antas därför gälla från  januari till mars samt december. Värdena för en dag  i maj 
(vecka 18) gäller april till november. Se Appendix E för vidare belägg för detta antagande. Detta ger 
en  uppskattning  av  energibehovet  för  odling  året  runt. Med  hjälp  av  detta  antagande  kan  den 
optimala växthusarean uppskattas, se Figur 19.  

 

Figur 19 Växthusarean som funktion av värme från de olika värmekällorna 

Ur  Figur  19  utläses  den  optimala  växthusarean  för  att  få  ut  så  mycket  som  möjligt  av 
överskottsvärmen. Om  enbart överskottsvärme  ska  användas hamnar  växthusarean på mellan  två 
och tre hektar för odling enligt traditionell odlingssäsong för tomat, det vill säga februari till oktober. 
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Då diagrammet bygger på effekten för värmesystemet enligt en dag i februari är det troligt att det i 
verkligheten uppstår högre effektbehov än så. Då odling sker året runt kommer därför växthusarean 
som kan tillgodoses bli något mindre än vad diagrammet visar. Hur den optimala växthusarean ser ut 
ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  är  mer  komplext  och  kommer  inte  att  behandlas  i  detta 
examensarbete. 

Mängden värme  från biogasanläggningen ökar  för större växthusareal, se Figur 19. Anledningen  till 
detta är att växthusets effektbehov inte är tillräckligt högt för att använda all överskottseffekten från 
biogasanläggningen, vilket syns i exempelvis Figur 18 under eftermiddagen och kvällen.  Anledningen 
till att även överskottvärmen  från Gärstad‐ och Kraftvärmeverket ökar vid ökad växthusareal är att 
växthusets effektbehov under sommarperioden blir högre.  Ju större areal desto högre effektbehov 
har  växthuset  på  sommaren,  då mycket  överskottsvärme  finns.  Då  växthusarealen  ökar  kan mer 
överskottsvärme användas, dock på bekostnad av att andelen  fjärrvärme ökar.  I Figur 20 visas hur 
värmeförsörjningen kan se ut för ett fem hektar stort växthus.  

 

Figur 20 Värmeförsörjningen för ett 5 hektar stort växthus för åretruntodling 

5.2 Koldioxid till växthusodling 
Koldioxiden  från  biogasanläggningen  i  Linköping  kan  användas  för  koldioxidgödning  i  växthus.  Ett 
växthus bör  tillsättas med 7‐20  gram  koldioxid per  kvadratmeter,  se  kapitel 3.3. Koldioxid  tillsätts 
endast under dagtid, då det är  ljust ute. Extremfallet vore därför att tillsätta 20 gram koldioxid per 
timme under  tolv  timmar varje dygn. Om det  inte  finns någon koldioxidtank där den producerade 
koldioxiden kan lagras, utan går direkt in i växthuset eller till atmosfären blir fallet enligt Tabell 6. 

Tabell 6 Växthusarea som kan tillgodoses med koldioxid  

  

Fall 1:  
R.K.  1  och  2  samt 
reningsverket 

Fall 2: 
R.K. 1,2 och 3  samt 
reningsverket 

Fall 3:  
R.K.  1,  2,  3  och  4 
samt reningsverket 

Koldioxidflöde [kg/h]  800   1 100  1 800 
Växthusarea  som  koldioxiden 
räcker till [hektar]  4,1  5,4  9,2 
 

En  lagringstank  gör  att  koldioxid  som  produceras  på  natten  kan  förvaras  till  dess  att  växthuset 
behöver koldioxid. Om växthuset tillsätts med 20 gram koldioxid under 12 timmar varje dygn skulle 
den nyproducerade koldioxiden plus koldioxiden  som  lagrats över natten  räcka  till dubbelt  så  stor 
växthusareal enligt Tabell 6. Dock skulle en väldigt stor koldioxidtank krävas. 
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5.3 Växtnäring 
En  växthusodling  skulle  i  framtiden  kunna  förses  med  växtnäring  i  form  av  biogödsel  från 
biogasanläggningen  i  Linköping.  Idag  är  kloridhalten  i  gödslet  för hög, men  Svensk Biogas  arbetar 
med att hitta en lösning för detta. Linköpings biogödsel saknar KRAV‐märkning, vilket gör att gödslet 
inte får användas vid ekologisk odling. Vid ekologisk odling kan  istället det KRAV‐märkta biogödslet 
från  Norrköpings  biogasanläggning  användas.  Då  varken  Linköpings  eller  Norrköpings  biogödsel 
använts i växthus tidigare är det oklart hur mycket gödsel som går åt. 

5.4 Restprodukter från växthus 
Växthus  producerar  en  stor  mängd  organiskt  avfall  som  kan  användas  vid  biogasproduktion. 
Kvaliteten på avfallet avgör hur bra utdelning det har  i biogasprocessen. En  färsk planta  innehåller 
mycket  näring  och  är  därför  ett  lämpligt  material  för  biogasproduktion.  När  en  planta  vissnar 
försvinner en stor del av näringen vilket gör att gamla och vissna plantor har en sämre utdelning än 
färska.  

Plantor och grönsaksrester förekommer ofta  i stora stycken vilket gör att materialet behöver malas 
för  att  kunna  pumpas mellan  stegen  i  biogasanläggningen  samt  för  att  förenkla  nedbrytningen  i 
rötkammaren.    I  nuläget  finns  det  ingen  teknik  för  sönderdelning  av  det  inkommande  avfallet  i 
Linköping. Dock kommer en förbehandlingsanläggning införskaffas inom de närmaste två åren, vilket 
möjliggör ett framtida omhändertagande av organiskt avfall från bland annat växthus. 

Färska tomatplantor består av ungefär 30 % torrsubstans (TS) och 90 % organiskt material (VS). För 
varje  ton  VS  som  rötas  i  biogasprocessen  fås  300  m3  metan  ut.  (Johansson,  personlig 
kommunikation). Mängden biogas som kan produceras tack vare växtrester från växthus kan därmed 
uppskattas. Om vikten på tomatplantorna är 100 kilogram så skulle det därmed ge 12,5 Nm3 rågas, 
varav  8,1 Nm3 metangas. Denna mängd metan motsvarar  ett  energiinnehåll  cirka 80  kWh  vilket  i 
bensin skulle motsvara ungefär 9  liter (Gasbilen, 2010). Se Appendix F för en utförlig beskrivning av 
hur beräkningen gått till.  

5.5 Diskussion 

5.5.1 Kommentarer till beräkningar och antaganden 
I stillastående vatten med en temperatur på 40 °C trivs legionellabakterier bra och kan då föröka sig 
till  farliga  halter.  Bakterierna  kan  orsaka  lunginflammationer  som  för  personer  med  nedsatt 
motståndskraft  kan  leda  till dödsfall  (Boverket, 2000). Överskottsvärmen  som  kan  tas  tillvara  från 
biogasanläggningen kommer att ha en temperatur på ungefär 45 °C, vilket gör att det skulle kunna 
uppstå  skadliga halter av  legionellabakterier. Då värmesystemet är ett  slutet  system är detta dock 
inget problem. 

I Figur 18 har medelvärde på växthusets effektbehov använts. Detta är  inte helt  korrekt eftersom 
effekt  är  ett momentant  värde  och  överrensstämmer  inte med  verkligheten  om  den  fördelas  ut 
jämnt på dygnets  timmar. Dock  kan medeleffekten  representera hur hög effekt  som  i genomsnitt 
behövs, det vill säga att högst effekt krävs under våren och minst under sommaren.  För att veta hur 
höga effektpikar som kan uppstå  i växthusets effektbehov räknades en dimensionerande maxeffekt 
ut.  
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Antagandet  i  kapitel  5.1  om  att  effektbehovet  under  en  dag  i  februari  skulle  kunna  representera 
effektbehovet under perioden januari‐mars samt december och att en dag i maj representerar april ‐
november  bygger  enbart  på medeltemperaturen  under  dessa månader. Då  effekten  i  ett  växthus 
beror på mycket mer än bara temperaturen, se kapitel 3.2, är detta ett riskabelt antagande. 

Det går att använda koldioxid och biogödsel från Norrköpings biogasanläggning. Även växtavfall från 
växthus  kan  forslas  dit  för  att  användas  som  biomassa  i  rötningsprocessen. Dock  har  inga  vidare 
undersökningar  av  detta  gjorts  i  den  här  rapporten,  enligt  avgränsningarna  i  kapitel  1.5. Om  det 
skulle  visa  sig  att  biogödsel  från  Linköpings  biogasanläggning  är  obrukbar  i  växthus  är  dock 
Norrköpings biogödsel ett alternativ, då transportsträckan inte skulle bli speciellt lång. 

Vid beräkning av överskottsvärme från Gärstad‐ och Kraftvärmeverket har endast värden från 2007 
använts. För större säkerhet i resultatet borde fler år studeras.  

Problemet med att ta tillvara på överskottsenergi från Gärstad‐ och Kraftvärmeverket är att värmen 
ofta kyls bort  i stora partier, uppemot en effekt på 25 MW, under sommaren. Under denna period 
finns det  inte så mycket behov av värme  i växthus. Värmen som kyls bort under andra perioder på 
året beror till stor del på utomhustemperaturen. Om det plötsligt kommer en temperaturpik, det vill 
säga att det från att vara ‐5 °C plötsligt blir 5 °C en dag varpå temperaturen återgår det ‐5 °C, är det 
kanske  inte  lönt  att  stänga  av  någon  panna.  Istället  fortgår  värmeproduktionen  samtidigt  som 
överskottsvärmen  kyls bort. Då det  är  svårt  att  veta  lång  tid  i  förväg när  sådana  temperaturpikar 
kommer  att  uppstå  är  det  inte  lätt  att  dra  nytta  av  det.  Ett  växthus  bör  ha  en  relativ  konstant 
temperatur vilket gör växthuset till ett väldigt känsligt system. Värme behövs hela tiden så det räcker 
inte med att tillföra värme vid de tillfällen då det finns överskottsvärme. 

Vid matchning av växthusets värmebehov med biogasanläggningens överskottsvärme användes  fall 
3, det vill  säga maxfallet då  rötkammare 1, 2, 3 och 4  samt  reningsverket producerar  rågas, vilket 
kommer inträffa 2011 eller 2012. Anledningen till detta är att det med stor sannolikhet kommer att 
ta något år innan ett eventuellt växthus byggts, vilket gör att siffrorna från fall 3 är mest passande. 

5.5.2 Analys av resultat 
Resultat  från  matchningen  mellan  värmebehovet  för  ett  växthus  och  överskottsvärmen  är  från 
tomatodling. Gurkodlingens värmebehov är, på grund av  större användande av energivävar, något 
lägre än tomatodlingars. Detta gör att värmen antagligen skulle räcka till en större växthusareal än i 
tomatfallet. Då ört‐ och sallatsodlingar ofta använder konstbelysning kommer en del av växthusets 
värmebehov att täckas av värmen som uppkommer på grund av belysningen. Detta gör det svårt att 
veta hur mycket av överskottsvärmen som behöver  tillsättas. Sannolikt kommer värmebehovet  för 
ört‐ och sallatsodlingar att vara lägre än för tomatodling, vilket gör att överskottsvärmen kommer att 
räcka till en större växthusareal. 

Koldioxidhalten  i  luften  är  generellt  något  lägre  vid  sallat‐,  ört‐  och  gurkodling.  Detta  gör  att 
koldioxidmängden  från  biogasanläggningen  kan  räcka  till  större  arealer  än  vid  tomatodling.  Hur 
mycket koldioxid som behöver tillföras till en odling är dock beroende av storleken på växthuset samt 
hur mycket växhuset vädras. Vid varmt klimat då växthusluckorna är öppna kommer en stor mängd 
koldioxid behöva tillföras för att rätt koldioxidhalt ska upprätthållas.  
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6 Realisering av växthusbygge – ett sfärformat växthus 
Tekniska Verken  har,  som  tidigare  fastställts,  resurser  som  kan  användas  vid  odling  i  växthus.  På 
grund av detta utreds möjligheterna kring ett samarbete med växthussektorn.  Hur samarbetet ska se 
ut samt i vilken omfattning är ännu inte fastställt. 

I dagsläget utreds möjligheterna för att bygga ett växthus vid E4:an bredvid Gärstadverket, öster om 
Linköping. Viktiga parametrar  i beslutsfattandet är att växthuset ska vara  innovativt och verka som 
ett  ”landmärke”  för  Linköpings  kommun.  Genom  efterforskningar  kring  vad  som  pågår  inom 
växthusbranschen  hittades  företaget  Plantagon.  Deras  innovativa  växthuslösning  bygger  på  ett 
sfärformat växthus med odling  i  flera plan.  I dagsläget utreder Tekniska Verken hur ett  samarbete 
med  Plantagon  skulle  fungera.  Som  en  fördjupning  under  examensarbetet  har  därför  Planagons 
växthus studerats.  

6.1 Plantagon/Sweco 
Traditionellt sett tar växthusodlingar upp en väldigt stor landyta, och för att kunna förse en växande 
befolkning med mat  kommer odlingarnas  storlek bara att bli  större och  större. På grund av detta 
placeras  odlingar  sällan  på  platser  där  marken  är  dyr,  exempelvis  nära  städer.  Maten  som 
konsumeras  på  tätbefolkade  orter  måste  därför  ofta  transporteras  långa  sträckor  för  att  nå 
slutkonsumenten. 

För att minska dessa problem har företaget Plantagon utformat ett växthus där konceptet ”vertical 
farming”  används.  Med  begreppet  vertical  farming  menas  odling  på  höjd  vilket  effektiviserar 
markanvändningen. Enligt Plantagon kan användningen av mark bli upp till tio gånger så effektiv som 
vid konventionell odling. Att behovet av mark minskar gör det möjligt för växthusföretag att ha råd 
att köpa dyrare mark och därmed förflytta sig närmare tätbebyggda platser. Ett resultat av detta är 
att folk i städerna lättare kan köpa närproducerad mat samt att långa transporter minimeras.  

6.1.1 Växthusteknik 
För att vidareutveckla idén med att odla på höjden har teknikkonsultföretaget Sweco, på uppdrag av 
Plantagon, utvecklat ett innovativt växthuskoncept . 

Växthuset är format som en kapad sfär och erbjuds i tre olika storlekar. Det minsta växthuset har en 
radie på 18 meter och en höjd på 34 meter och är för Tekniska Verken det mest intressanta.  

Inuti det sfärformade växthuset finns en spiralformad ramp, där plantorna är placerade. Längst ner 
på  spiralen  sås  frön  i  jordfyllda  lådor  som  sedan  rör  sig  sakta  uppåt.  Högst  upp  på  spiralen  är 
plantorna  klara  för  skörd,  se  Figur 21. Därifrån  forslas  sedan de  färdiga grönsakerna  vidare  till en 
lagrings‐ och paketeringslokal. Den erhållna odlingsarean är 2722 kvadratmeter. 
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Figur 21 Modell av Plantagons växthus (Sweco, 2009). 

Spiralen är  formad  för att optimera  solinstrålning. Strålarna kommer dock  inte att nå alla delar av 
växthuset  vilket  gör  att  konstbelysning  kommer  krävas.  Till  detta  hör  även  att  solstrålningen  på 
exempelvis vintern inte är tillräcklig vilket gör tillskottsbelysning nödvändig för att plantorna ska växa 
optimalt. 

Temperaturen  i växthuset ska vara 20‐24 °C och den relativa  luftfuktigheten mellan 68 % och 80 %. 
För  att  hålla  rätt  temperatur  samt  reglera  luftfuktigheten  i  växthuset  används  ventilering  och 
avfuktning. Ventilationen tar in en viss mängd luft utifrån med hjälp av fläktar. Då växthuset inte har 
något kylbehov värms  luften upp, vid kylbehov används ventilationsluften som kylning. Innan  luften 
sprutas  in  i  växthuset  filtreras  den  för  att  undvika  att  få  in  skadedjur  i  växthuset. 
Avfuktningsanläggningen avfuktar luften i växthuset genom att kyla ner den (till 7 °C). Då den fuktiga 
växthusluften kyls ner kondenseras vattenångan vilket gör att fuktmängden minskar. Den avfuktade, 
kalla  luften  kan  även  användas  för  kylning  av  växthuset.  Det  främsta  syftet  med  att  använda 
avfuktare  istället för vanlig ventilation är att undvika att få  in förorenad  luft så som marknära ozon 
som kan skada plantorna i växthuset. Både avfuktaren och ventilationssystemet kan värmeåtervinna 
75 % av värmeenergin. 

Växthuset har ett högt energibehov jämfört med vanliga växthus. Den höga energianvändningen ska, 
enligt Sweco, kompenseras av att växthusets produktion av grönsaker blir högre än i ett traditionellt 
växthus. Detta på grund av att klimat och växtförhållandena i växthuset ska vara optimalt och exakt 
anpassat efter plantornas behov samt att risken att få in skadedjur är låg. Växthuset kommer, enligt 
Sweco, att ha en produktion per odlad yta som är dubbelt så hög som vid traditionell odling. 

Vatten  som  används  i bevattningssystemet  värms upp  till  rumstemperatur  (24°C)  innan plantorna 
vattnas.  
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6.1.2 Effekt och energibehov för ett sfärformat växthus 
Sweco  har med  hjälp  av  en  simuleringsmodell  räknat  ut  energi‐  och  effektbehov  för  det minsta 
växthuset. Se Tabell 7 för resultatet av simuleringen.   Energibehovet är beräknat enligt Stockholms 
klimat. Maxeffekten  för  värme‐  respektive  kylsystemet  är  uträknade  för  Stockholms  vinterklimat 
respektive Bukarests sommarklimat. Värdena ska dock bara ses som en uppskattning av växthusets 
energi‐ och effektbehov. Ytterligare förbättringar och justeringar av odlingskonceptet väntar.  

Tabell 7 Effekt‐ och energibehov för växthuset enligt Sweco (sweco, 2009). 

  Uppvärmning  Enbart kylning   Kylning och avfuktning  Elektricitet 

Energibehov  

[MWh/år] 

1 700  80  1 600  220 

Maxeffekt 

[kW] 

250  900  2 300   

 

Vid  ett  möte  med  kunniga  personer  på  Sweco  har  det  höga  värdet  på  värmeenergibehovet 
diskuterats. Detta värde ska, enligt Sweco kunna förminskas genom att exempelvis inte ha lika hårda 
temperaturkrav  i växthuset samt bättre byggnadsmaterial. Målet är att energibehovet ska hamna  i 
samma intervall som vanliga växthus (Svensson, personlig kommunikation). 

6.2 Beräkningar och tillvägagångssätt 
För  att  verifiera  Swecos  resultat  samt  få  en  uppfattning  om  vilka  parametrar  som  påverkar 
växthusets energibehov har beräkningar av  växthusets energi‐ och effektbehov utförts  i Microsoft 
Excel. I detta kapitel redovisas formlerna som använts för att bygga upp Exel‐modellen. För att se hur 
energibehovet förändras över året har beräkningarna utförts för varje månad.  För att göra modellen 
mer  anpassad  för  en  implementering  i  Linköping  har  Linköpings  förutsättningar  när  det  gäller 
temperatur, luftfuktighet, solstrålning och vind använts.  

6.2.1 Indata och antaganden 
För att kunna  jämföra  resultaten av beräkningarna med Swecos  resultat har,  i så stor utsträckning 
som möjligt,  samma parametrar använts.  I  vissa  fall har  värden  fått antas.  Se Appendix G  för alla 
ingående parametrar. 

Följande antaganden har gjorts: 

• Alla värden är uträknade månadsvis. 

• Temperaturen i växthuset antas vara 24 °C och den relativa luftfuktigheten 80 %, vilket är 
det maximala enligt Swecos växthusspecifikationer. 

• Det antas växa 3000 tomatplantor i växthuset som ger ifrån sig vatten. Mängden vatten 
beror av mängden solinstrålning. Ingen hänsyn har tagits till annan belysning. 

• Konstbelysning har inte tagits hänsyn till. Värme som avges från belysning har därför inte 
inkluderats i beräkningarna. 

• För att hålla nere  luftfuktigheten används ventilationen  i första hand. När ventilationen 
är avstängd eller om ventilationsflödet går på max används avfuktaren.  
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• Temperatur, vindhastighet och solstrålningseffekt som använts är månadsmedelvärden. 
Dessa värden antas alltså vara konstanta under en hel månad, både dagar och nätter. 

• Alla flöden, så som vatten‐, ventilations‐, och avfuktningsflöden antas vara konstanta för 
varje månad (både dagar och nätter). 

• Strålning  som  inte  är  solstrålning,  värmeläckage  från  växthuset  samt  värmeförlust  på 
grund av kondens har inte tagits hänsyn till. 

• Värmeledning genom marken har inte tagits med i beräkningarna. 

• En eventuell påverkan av växthusets energi‐ och effektbehov på grund av regn och snö 
har inte tagits hänsyn till.  

• Koldioxiden  som  tillsätts  till  växthuset  har  samma  temperatur  som 
inomhustemperaturen, det vill säga 24 °C, vilket gör att koldioxiden inte kommer påverka 
växthusklimatet. 

• Då  växthuset  har  ett  kylbehov  används  avfuktaren  och  ventilationen  som  kylare. Den 
avfuktade  luften och ventilationsluften ersätter då annan kylning. Då växthuset har ett 
värmebehov blir den sjugradiga luften en värmeförlust. 

• Maxeffekt för värmesystemet beräknas då det är natt och utomhustemperaturen är ‐16 
°C.  Maxeffekten  för  kylsystemet  beräknas  då  effekten  från  solen  är  1000  W  och 
utomhustemperaturen är 30 °C.  

6.2.2 Luftfuktighesreglering 
Växthusluften har i de här beräkningarna en relativ luftfuktighet på 80 % och en temperatur på 24 °C. 
Den relativa  luftfuktigheten är mängden vatten  i  luften vid en viss temperatur  i  förhållande till hur 
mycket vatten som luften maximalt kan bära vid samma temperatur, vilket uttrycks i följande formel: 

Φ    (1) 

Mängden vatten som luft kan bära ökar vid högre temperaturer. Därför innehåller luft på 10 °C som 
har en relativ  luftfuktighet på 80 % mindre vatten än  luft på 20 °C med samma relativ  luftfuktighet. 
Om fuktig luft kyls ner från 24 °C till 7 °C kommer därför en stor del av vattnet kondenseras, vilket är 
själva tekniken med avfuktaren. Ventilationen ersätter varm och fuktig växthusluft med  luft utifrån, 
vilket även det ger en fuktreducering. Dock förutsatt att luften utomhus innehåller mindre vatten än 
växthusluften.  

När plantor växer ger de  ifrån sig vatten. Mängden vatten som avges från en tomatplanta beror av 
ljusinstrålning och kan  räknas ut enligt sambandet  i Figur 30, se Appendix H. För att bibehålla  rätt 
luftfuktighet i växthuset krävs ventilering eller avfuktning. 

Genom  reglering  av  luftfuktigheten  uppstår  värmeförluster.  För  att  veta  hur mycket  värme  som 
bortförs på  grund  av  ventilering och  avfuktning  i  växthuset  är  det  väsentligt  att  ta  reda på  vilket 
ventilations‐ och avfuktningsflöde som behövs för att hålla rätt luftfuktighet. Växthusets luftfuktighet 
bygger på en  fuktbalans där tomatplantor tillför  fukt och ventilation och avfuktare bortför  fukt. Då 
växthuset har rätt relativ  luftfuktighet, det vill säga 80 %, har  jämvikt uppnåtts. Med hjälp av detta 
samband kan följande formel ställas upp: 

, ·  · , · , 0  (2) 
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Första  termen  är  hur  mycket  vatten  som  avges  från  tomatplantorna.  Andra  termen  är 
ventilationsflödet multiplicerat med  fuktdifferensen mellan utomhus‐ och  växthusluften,  vilket ger 
ventilationens fuktreducering. Tredje termen är avfuktningsflödet multiplicerat med fuktdifferensen 
mellan avfuktnings‐ och växthusluften, vilket ger avfuktarens fuktreducering. 

Enligt antaganden i kapitel 6.2.1 används avfuktaren endast då ventilationen är avstängd eller går på 

max.   beräknas därför då  0. Då   är känd kan sedan   beräknas. 

I  Appendix  H  redovisas  samtliga  formler  som  använts  samt  en  mer  ingående  beskrivning  av 
beräkningarna. 

6.2.3 Växthusets värmebalans 
Genom  att beräkna hur mycket olika parametrar påverkar  växthusklimatet  kan  växthusets  värme‐ 
och  kylbehov  beräknas.  De  faktorer  som  tagits  med  är  solstrålning,  värmeledning,  konvektion, 
ventilation samt avfuktning, se Figur 22.  

 

Figur 22 Växthusets värmebalans. 

För att beräkna hur mycket värmeförluster som uppstår genom värmeledning och värmekonvektion 
är byggmaterialets värmegenomgång av  stor betydelse. Plantagons växthus är  format  som en  sfär 
och materialet består av två lager glas med en luftspalt mellan. I Figur 23 visas en genomskärning av 
växthuset. Skikt 1 och 3 är av glas och skikt 2 är luft. 
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Figur 23 Tvärsnitt av växthusmaterialet och dess olika materialskikt.  

Första  steget  i  beräkningarna  är  att  ta  fram  Reynolds  tal,  nusseltalet  samt 
värmekonvektionskoefficienten  för  in‐  respektive  utsidan  av  växthuset. Dessa  värden  beror  bland 
annat av växthusets diameter, vindhastigheten samt värmeövergångskoefficienten för in‐ respektive 
utsidan av växthuset. 

Nästa steg är att beräkna värmeutbytet vid stabila förhållanden, det vill säga  , där  är den totala 
värmeöverföringsresistansen genom materialet, se Figur 23. Formeln ser ut enligt (3). 

  (3) 

och   fås sedan ut med hjälp (4). 

∆ ·       (4) 

För  att  beräkna  värmeledningen  genom  materialet  divideras  temperaturdifferensen  mellan 
växthusskalets  ut‐  och  insida  med  värmeöverföringsresistansen  för  sfären,  enligt  (5). 

,   (5) 

Detta  ger    ,   ,  som  är  ett mått  på  hur mycket  värmeförluster  växthuset  får  på  grund  av 

värmeledning.    

För att beräkna hur mycket värmeförluster som uppstår på grund av konvektion används (6), där   
är den värmeöverförande ytan. 

· ·   (6) 

För att beräkna hur mycket värme som solen tillför växthuset beräknas   genom att multiplicera 
medelvärdet på värmeeffekten som kommer in i växthuset med den area av växthustaket som träffas 
av strålarna.  
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Ventilations‐ och avfuktningssystem ger upphov till värmeförluster. Hur stora förlusterna är beräknas 
med (7). 

· · · ∆   (7)     

Ventilations‐ respektive avfuktningsflödena fås ur beräkningarna i kapitel 6.2.2. ∆  är vid ventilation 
differensen mellan växthustemperaturen och utomhustemperaturen och vid avfuktning differensen 
mellan växthustemperaturen och avfuktningstemperaturen. En del av värmen  i både ventileringen 
och avfuktaren kan värmeåtervinnas. 

I  Appendix  I  redovisas  samtliga  formler  med  referenser  samt  en  mer  ingående  beskrivning  av 
beräkningarna. 

6.2.4 Uppvärmning av vatten och avfuktningsluft 
Det  krävs,  förutom  för  uppvärmning  av  själva  växthusluften,  även  värme  och  kyla  för  att  ändra 
temperaturen  på  vatten  och  avfuktningsluften. Dessa  parametrar  kommer  inte  att  påverka  själva 
klimatet i växthuset men kräver energi.  

För att beräkna hur mycket energi som krävs för att värma vattnet samt kyla avfuktningsluften har (7) 
använts.  ∆  för  uppvärmning  av  vatten  är  differensen  mellan  växthustemperaturen  och 
vattentemperaturen  från  kran.  För  nerkylning  av  avfuktningsluft  är  ∆   differensen  mellan 
växthustemperaturen och avfuktningstemperaturen.  

I  Appendix  J  redovisas  samtliga  formler  som  använts  samt  en  mer  ingående  beskrivning  av 
beräkningarna. 

6.3 Resultat 
Resultatet har fåtts fram genom beräkning  i två olika fall. Ett där ventilationen är  igång och ett där 
avfuktaren är igång. Värmebehovet är ungefär lika högt i ventilerings‐ som avfuktningsfallet vilket gör 
att det sammanfattats  i en kolumn. Växthusets kylbehov blir däremot olika, vilket gör att resultatet 
redovisas  i  två olika  fall.  I  kolumnen  ”enbart  kylning”  visas  kylbehovet då  endast  ventilationen  är 
igång och i ”Kylning och avfuktning” visas kylbehovet då avfuktaren är igång, se Tabell 8.  

Tabell 8 Växthusets effekt‐ och energibehov vid ventilation eller avfuktning.  

  Uppvärmning   Enbart  kylning  Kylning och avfuktning 

Energibehov  

[MWh/år] 

1 300 

 

160  1 030 

Maxeffekt 

[kW] 

240  ‐  810 

 

Det största värmebehovet inträffar i december och det största kylbehovet i maj.  

Se Appendix K för fullständigt resultat.  



41 
 

6.4 Diskussion 

6.4.1 Kommentarer till beräkningar och resultat 
Vid  uppskattningen  av  plantornas  fuktavgivning  har  tomatplantor  använts.  Egentligen  är  det  inte 
optimalt att odla  just tomater  i Plantagons växthus, då skördningen sker kontinuerligt under en hel 
kulturtid.  Eftersom  odlingen  sker  på  höjden  kommer  skördningen  därför  försvåras  avsevärt. 
Växthuset  är  bättre  lämpat  för  odling  av  exempelvis  sallat  och  kryddväxter.  Fuktavgivning  från 
tomatplantor  anses  trots  detta  kunna  användas  för  att  uppskatta  luftfuktighetsregleringens 
kapacitet. 

Om växthuset behöver ventilation eller avfuktning beror på kvaliteten på utomhusluften. På en tom 
slätt vid E4:an kan luften tänkas vara renare än i en stadsmiljö. Om Plantagons växthus skulle byggas i 
Linköping  kan  därför  ett  ventilationssystem  vara mest  lämpat.  Till  detta  hör  även  att  växthusets 
sammanlagda energibehov vid ventilation är mycket mindre än vid avfuktning.   Då det  i Linköping 
finns överskottsvärme men  ingen överskottskyla bör kylbehovet vara så  litet som möjligt, vilket gör 
valet av ventilation istället för avfuktning till den bästa lösningen även ur energisynpunkt. 

Anledningen till att värmebehovet är som störst  i december är att solinstrålningen är som  lägst då. 
Det högsta kylbehovet inträffar i maj då solinstrålningen är som högst. Detta gör valet av hur stor del 
av  växthusets  tak  som  solstrålarna  träffar  till  en  känslig  parameter.  Om  arean  halveras  kommer 
värmebehovet bli större samtidigt som växthusets kylbehov blir minimalt. Implementering av någon 
form av skuggväv skulle även det minska växthusets kylbehov under varma dagar.  

Vid beräkning av maxeffekten för kylsystemet har en utomhustemperatur på 30 °C använts. Vid den 
temperaturen  kommer  fuktmängden  i  utomhusluften  vara  högre  än  i  växthusluften.  Detta  gör 
ventileringssystemet obrukbart för  luftfuktighetsreglering, vilket gör att avfuktaren måste användas 
vid  så  höga  temperaturer.  Detta  är  anledningen  till  att  det  i  resultatet  endast  finns  värden  på 
maxeffekten  för kylsystemet vid avfuktning. Den högsta temperaturen då ventilationen fortfarande 
kan  användas  är  26  °C  då  den  relativa  luftfuktigheten  är  68 %. Den maximala  kyleffekten  blir  då 
911kW, vilket är högre än vid avfuktning. Anledningen till att den maximala kyleffekten är högre vid 
ventilering  än  vid  avfuktning  är  att  varm  luft  släpps  in  i  växthuset  och  bidrar  till  en 
temperaturhöjning. 

6.4.2 Analys av resultat 
Om resultatet av beräkningarna jämförs med Swecos siffror kan följande slutsatser dras: 

• Det totala värmebehovet är enligt Sweco 1 700 MWh vilket är väldigt högt. Verifieringens 
värde på 1 300 MWh anses mer rimligt. 

• Maxeffekten för uppvärmning på 250 kW är rimlig. 

• Swecos värden på kylbehovet vid enbart kylning samt kylning och avfuktning är 80 MWh 
respektive 1 600 MWh. Resultatet av verifieringen blev 160 MWh respektive 1 030. Vilket 
av dessa  värden  som  är  korrekt  är  svårt  att  konstatera utan  vidare  studier  av  Swecos 
beräkningar.  Som  fastslogs  i  kapitel 6.4.1  spelar  solinstrålningen en betydande  roll  för 
kylbehovet, vilket skulle kunna vara parametern som skiljer resultaten åt. 

• Kylsystemets maxeffekt  för enbart kylning är 900 kW enligt Sweco. Då  inga resultat  för 
den maximala kyleffekten vid ventilering fåtts fram vid verifieringen kan inte detta värde 
kontrolleras. 
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• Kylsystemets  maxeffekt  för  kylning  och  ventilering  är  enligt  Sweco  2 300  kW  och 
resultatet av verifieringen blev 810 kW. Vilket av dessa värden som är korrekta är svårt 
att fastsätta utan vidare studier av Swecos beräkningar.  

Som  nämndes  i  kapitel  6.1.2  är maxeffekterna  för  värme  och  kyla  beräknade  enligt  Stockholms 
vinterklimat  och  Bukarests  sommarklimat.  Rumänien  har  generellt  ett  varmare  sommarklimat  än 
Sverige vilket kan vara orsaken till Swecos höga värden på kyleffekterna.  

För att kunna använda data för växthusets energi‐ och effektbehov vid fortsatta beräkningar behöver 
nya  värden  uppskattas.  Enligt  resonemang  i  kapitel  6.5.1  bör  ett  växthus  som  byggs  i  Linköping 
använda  ventilation,  vilket  gör  att  värden  för  enbart  kylning  kommer  att  användas.  Då  ingen 
fullständig verifiering av energi‐ och effektbehovet för kylning kunnat utföras kommer Swecos värden 
att  användas.  Värmeenergibehovet  antas  kunna  minskas  jämfört  med  Swecos  värden  och 
värmeeffekten  är  oförändrad.  Elanvändningen  har  inte  verifierats,  vilket  gör  att  Swecos  värden 
används. Värdena i Tabell 9 kommer att användas vid fortsatta beräkningar. 

Tabell 9 Uppskattat energi‐ och effektbehov för Plantagons växthus 

  Uppvärmning  Enbart kylning  Elektricitet 

Energibehov  

[MWh/år] 

1 300  80  220 

Maxeffekt 

[kW] 

250  900   

 

Som visades i kapitel 5.1 ligger överskottseffekten från biogasanläggningen på 4 MW på vintern och 
1.9 MW på  sommaren. Planatgons  växthus har  ett maxeffektbehov  för uppvärmningssystemet på 
250 kW. Detta gör att värmen teoretiskt sett skulle kunna tillgodose ungefär sju stycken växthus med 
värme.    
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7 Konsekvenser för klimatet  
I detta kapitel uppskattas vilken reducering av klimatpåverkan en samverkan mellan en växthusodling 
och Tekniska Verken  skulle  innebära. Utgående  från Möller Nielsens  LCA  för  svensk  tomatodling  i 
kapitel 3.7.3 har sex olika scenarier ställts upp och jämförts. 

7.1 Jämförelse mellan olika växthusodlingar 
Systemgränserna  i  jämförelsen  är  i  huvudsak  samma  som  i Möller Nielsens  LCA,  se  kapitel  3.7.3, 
förutom att även rening och komprimering av koldioxid räknas med. 

Följande antaganden har gjorts: 

• Överskottvärme ger inte upphov till koldioxidekvivalentutsläpp. 

• Koldioxiden  som  tillsätts  i de  tre  första  scenarierna  är en  restprodukt  från  industriella 
processer,  vilket  gör  att  själva  produktionen  av  koldioxid  inte  bidrar  till  utsläppet  av 
koldioxidekvivalenter. Dock krävs det energi för att rena och komprimera koldioxiden. 

• Konsumeringen av grönsakerna sker  i Linköping, vilket gör att transport kommer krävas 
om inte växthuset är beläget i Linköpingstrakten. 

• Biogödsel ersätter konstgödsel i de scenarier det är möjligt. Biogödsel kommer inte att ge 
upphov till några koldioxdekvivalentutsläpp. 

• Då koldioxid  levereras i rörledningar behövs ingen komprimering. Koldioxiden från både 
biogasanläggning och spritfabrik är ren vilket gör att ingen rengöring behövs. 

• Utsläpp  på  grund  av  elanvändning  är  enligt  nordisk  elmix,  nämligen  0,12  kilogram 
koldioxidekvivalenter per kWh. 

• Kylbehovet i Plantagons växthus tillgodoses med en eldriven kylmaskin med COP=3. 

7.1.1 Scenario 1: Genomsnittlig tomatodling 
• Växthuset producerar 43 kilogram tomater per kvadratmeter växthus 

• Växthuset behöver 338 kWh värmeenergi per kvadratmeter 

• Bränsleanvändningen  bygger  på  hur  den  genomsnittliga  bränsleanvändningen  såg  ut  i 
Sverige under 2008 

• Transport från producent till grossist, 672 km 

• Produktion och transport av konstgödsel 

• Rening och komprimering av koldioxid 

• Elektricitet för tomatproduktion och småplantuppdragning är 4,3 kWh per kvadratmeter 

7.1.2 Scenario 2: Tomatodling som använder eldningsolja 
Samma som scenario 1 förutom att bränsleanvändningen består av eldningsolja. 

7.1.3 Scenario 3: Tomatodling som använder biobränsle 
Samma  som  scenario  1  förutom  att  bränsleanvändningen  består  av  biobränsle  samt  olja  eller 
naturgas för att täcka topplasten under årets kallaste dagar. 

7.1.4 Scenario 4: Elleholms tomatodling 
• Växthuset producerar 43 kilogram tomater per kvadratmeter växthus 

• Växthuset behöver 338 kWh värmeenergi per kvadratmeter 

• Växthusets värmebehov tillgodoses med överskottvärme från ett massabruk 

• Transport från Elleholm till Linköping, 34 mil  
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• Produktion och transport av konstgödsel 

• Koldioxid kommer från en närbelägen spritfabrik 

• Elanvändningen  för  tomatproduktion  och  småplantuppdragning  är  4,3  kWh  per 
kvadratmeter 

7.1.5 Scenario 5: Plantagons växthus med Tekniska Verkens resurser 
• Växthuset producerar dubbelt så mycket  tomater som ett vanligt växthus, nämligen 86 

kilogram tomater per kvadratmeter 

• Växthuset  behöver  480  kWh  värmeenergi  och  10  kWh  kylenergi  per  kvadratmeter 
växthus, enligt uppgifter i Tabell 9 

• Tomatodlingens  maxeffektbehov  för  uppvärmning  ligger  på  250  kW  vilket  gör  att 
värmebehovet kan tillgodoses med överskottvärme från biogasanläggningen 

• Tomaterna är närproducerade i Linköping, vilket ger en transportsträcka på 10 km 

• Använder närproducerad biogödsel 

• Koldioxid kommer i rör från biogasanläggningen 

• Den totala elanvändningen är 81 kWh per kvadratmeter 

7.1.6 Scenario 6: En traditionell tomatodling med Tekniska Verkens resurser 
• Växthuset producerar 43 kilogram tomater per kvadratmeter växthus 

• Växthuset behöver 338 kWh värmeenergi per kvadratmeter 

• Växthuset antas vara mindre än 2 hektar stor vilket gör att värmebehovet kan tillgodoses 
med överskottsvärme från biogasanläggningen. 

• Tomaterna är närproducerade i Linköping, vilket ger en transportsträcka på 10 km 

• Använder närproducerad biogödsel 

• Koldioxid kommer i rör från biogasanläggningen 

• Elanvändningen  för  tomatproduktion  och  småplantuppdragning  är  4,3  kWh  per 
kvadratmeter 

7.2 Resultat 
Med hjälp av indata i kapitel 7.1 har koldioxidutsläppen för de olika scenariona räknats ut, se Tabell 
10.  I  Tabell  11  visas  vilka  aktiviteter  som  bidrar  till mest  utsläpp  i  respektive  scenario.  Värdena 
representerar  utsläppet  från  produktionen  av  ett  kilogram  tomater.  I  Figur  24  visas  resultatet 
grafiskt.  
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Tabell 10 Koldioxidekvivalenter på grund av produktion av 1 kg tomater (absoluta tal) 

  

Scenario  1: 
Genomsnittlig 
odling 
 

Scenario 2: 
 Biobränsle 
 
 

Scenario  3: 
Eldningsolja 
 
 

Scenario  4: 
Elleholm 
 
 

Scenario  5: 
Plantagon +  
TVK:s resurser 
 

Scenario  6: 
Traditionell 
odling +  
TVK:s resurser

Värme  0,870  0,374  2,309  0,000  0,000  0,000 
Kyla  0,000  0,000  0,000  0,000  0,014  0,000 
Transport  0,024  0,024  0,024  0,012  0,000  0,000 
Gödsel  0,029  0,029  0,029  0,029  0,000  0,000 
El  0,012  0,012  0,012  0,012  0,113  0,012 
CO2‐tillförsel  0,007  0,007  0,007  0,000  0,000  0,000 

CO2e  per  kg 
tomater  0,941  0,446  2,381  0,053  0,127  0,012 
 

Tabell 11 Koldioxidekvivalenter på grund av produktion av 1 kg tomater (relativa tal) 

  

Scenario 1: 
Genomsnittlig 
odling 
 

Scenario 2: 
Biobränsle 
 
 

Scenario 3: 
Eldningsolja 
 
 

Scenario 4:  
Elleholm 
 
 

Scenario 5:  
Plantagon  + 
TVK:s resurser 
 

Scenario  6: 
Traditionell 
odling +  
TVK:s resurser

Värme  92,4%  83,9%  97,0%  0,0%  0,0%  0,0% 
Kyla  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  10,8%  0,0% 
Transport  2,5%  5,4%  1,0%  22,9%  0,3%  3,1% 
Gödsel  3,1%  6,5%  1,2%  54,7%  0,0%  0,0% 
El  1,3%  2,7%  0,5%  22,4%  88,9%  96,9% 
CO2‐tillförsel  0,7%  1,6%  0,3%  0,0%  0,0%  0,0% 

CO2e  per  kg 
tomater  0,941  0,446  2,381  0,053  0,127  0,012 
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Figur 24 Koldioxidekvivalenter på grund av produktionen av 1 kg tomater  

En  traditionell  växthusodling  som  förses  med  Tekniska  Verkens  resurser  samt  producerar 
närproducerade grönsaker får en väsentligt mycket lägre klimatpåverkan än en genomsnittlig odling, 
se  Tabell  11.  Produktion  av  78  kilogram  tomater  i  Tekniska  Verkens  växthus motsvarar  samma 
klimatpåverkan som en genomsnittlig odlings produktion av 1 kilogram tomater. Plantagons växthus 
kan  producera  7  kilogram  tomater  för  samma  klimatpåverkan  som  1  kilogram  tomater  från  en 
genomsnittlig växthusodling.  

7.3 Känslighetsanalys 
I  känslighetsanalysen  utreds  hur  en  förändring  av  olika  parametrar  påverkar  resultatet.  De 
parametrar som varieras är val av elektricitet, transportsträcka och tomatproduktion. 

 7.3.1 Elektricitet 
Om marginalelektricitet från kolkondens används  istället för nordisk elmix kommer resultatet att se 
väldigt annorlunda ut. En kWh kommer då att släppa ut ett kilogram koldioxidekvivalenter. Samtliga 
scenarier kommer att medföra en  större klimatpåverkan än den ursprungliga  lösningen  i Figur 24. 
Koldioxidekvivalenterna för de tre fösta fallen kommer att öka med mellan 5 till 20 %  jämfört med 
den ursprungliga  löningen. Utsläppen från Elleholms tomatodling kommer att bli mer än dubbelt så 
hög och båda Linköpingsfallen kommer att bli åtta gånger så höga. På grund av Plantagons växthus 
har en hög elanvändning kommer scenario 5 att få en högre klimatpåverkan än scenario 1 och 2. Ett 
traditionellt  växthus  med  Tekniska  Verkens  resurser  är  fortfarande  det  scenario  som  har  lägst 
klimatpåverkan, se Figur 25. 
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Figur 25 Känslighetsanalys av valet av el 

7.3.2 Transport 
Om transportsträckan för scenario 4, 5 och 6 är lika lång som för de andra scenarierna kommer 
resultatet ändras något. Scenario 6 kommer att få en klimatpåverkan som är tre gånger så stor 
jämfört med Tabell 11 och scenario 4 och 5 kommer att öka med 20 %, se Figur 26.  Dock kommer 
resultatets utgång inte ändras, alltså är ordningsföljden för vilka scenarier som är klimatvänligast 
densamma.  

 

Figur 26 Känslighetsanalys av transportsträckan 
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7.3.3 Grönsaksproduktion 
Om Plantagons växthus producerar lika mycket tomater som övriga växthus kommer klimatpåverkan 
för scenario 5 att fördubblas jämfört med den ursprungliga lösningen, se Figur 27. Detta medför dock 
ingen ändring av resultatets ordningsföljd. 

 

Figur 27 Känslighetsanalys av tomatproduktionen 

7.4 Diskussion 

7.4.1 Kommentarer till beräkningar och antaganden 
En  viktig  sak  som  inte  tas  hänsyn  till  i  beräkningarna  är  om  odlingen  sker  året  runt  eller  inte. 
Plantagons växthus bygger på siffror för växthusodling under ett helt år. Resterande scenarier bygger 
endast  på  värden  för  en  normal  odlingssäsong  för  tomater,  det  vill  säga  februari  till  oktober. Att 
energianvändningen är lägre i de fallen beror på att de undviker den absolut kallaste tiden på året då 
det krävs mycket energi  för att hålla  rätt klimat  i växthuset. För en  rättvis  jämförelse bör data  för 
växthus med samma odlingsperiod användas. 

Överskottvärmen  som  används  i  växthusen  ger, enligt  antaganden,  inte upphov  till några utsläpp. 
Detta är inte helt självklart eftersom det beror på hur allokeringen av utsläppen ser ut. Då resursen är 
ett avfall känns det naturligt att den inte behöver ta skulden för utsläppen, men när ett avfall blir ett 
råmaterial  för  andra  företag  kan  detta  förändras.  I  dagsläget  finns  det  inget  annat 
användningsområde  för  överskottsvärmen  från  biogasanläggningen.  Alternativet  om  inte  värmen 
skulle användas till växthus är att den släpps ut i luften, vilket gör att allokeringen i det här fallet är 
korrekt. 

Växthuset  i  scenario  6  är  två  hektar  stort  vilket  gör  att  dess  värmebehov  kan  tillgodoses  av 
överskottsvärme  från  enbart  biogasanläggningen.  Vid  större  växthusarealer  kommer  mer  värme 
behövas  från  andra  värmekällor,  exempelvis  överskottsvärme  från Gärstad‐  och  Kraftvärmeverket 
och fjärrvärme.   
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För  att  uppskatta  vilken  miljöpåverkan  Plantagons  växthus  har  på  grund  av  kylbehovet  är  det 
väsentligt att först bestämma vilken typ av kylanläggning som ska användas.  Investeringskostnaden 
för fjärrkyla är 4 000 kr per kW (Fornander, personlig kommunikation). Då maxeffekt för kylningen i 
Plantagons växthus uppgår  till 900 kW kommer  investeringskostnaden  för en  fjärrkylanläggning bli 
väldigt  hög.  Då  växthuset  endast  behöver  kylning  under  årets  varmaste  månader  kommer 
utnyttjandegraden  inte  bli  tillräkligt  hög  för  att  kompensera  för  den  höga  investeringskostnaden. 
Detta gör att det  inte är  särskilt  troligt att en  fjärrkylanläggning kommer byggas  för att  tillgodose 
växthusets kylbehov. I beräkningarna har därför en eldriven kylmaskin använts.  Investeringen på en 
sådan ligger på knappt hälften så mycket som för fjärrkyla. (Fornander, personlig kommunikation).  

Hur  hög  klimatpåverkan  elanvändningen  har  beror  på  om marginalel  eller  nordisk  elmix  använts. 
Problemet med att räkna med marginalel är att allt fokus lätt hamnar på elanvändningen. Generellt 
har växthusodlingar ett lågt elbehov i jämförelse med värmebehovet vilket gör att marginalelen inte 
påverkar resultatet speciellt mycket. I scenario 4, 5 och 6 där överskottsvärme används blir effekten 
marginalel mycket mer påtaglig. Klimatpåverkan för scenario 5 blir hela åtta gånger så stor  jämfört 
med då nordisk elmix används. Plantagons höga elanvändning beror på ett ovanligt högt elbehov för 
att driva fläktar med mera i växthuset samt ett kylbehov som tillgodoses med en eldriven kylmaskin.  

Koldioxiden från biogasanläggningen har, som det ser ut nu,  inget annat användningsområde vilket 
gör  att  den  kan  räknas  som  en  restprodukt  som  inte  ger  några  utsläpp. Det  skulle  eventuellt  bli 
möjligt  att  koldioxidutsläppen  från  biogasanläggningen  kan  räknas  som  negativa  eftersom 
koldioxidgödsling  i  växthus  gör  att  koldioxiden  binds  in  i  plantorna.  Att  inbindning  av  koldioxid  i 
grönsaker  kan  räknas på  samma  sätt  som  i  exempelvis  en  regnskog  är dock diskutabelt  eftersom 
grönsaker är väldigt kortlivade. Istället kan det vara i själva växthussystemet som koldioxiden binds in 
i, eftersom ett växthus som används för åretruntodling hela tiden har en viss mängd kol  inbunden  i 
plantorna.  Dock  beror mängden  inbunden  koldioxid  på  i  vilken  stadium  växterna  befinner  sig  i, 
eftersom  små  och  nyplanterade  plantor  innehåller mindre  kol  än  stora.  Koldioxidinbindningen  i 
växthussystemet kommer därför variera under året. 

I  jämförelsen  antas  biogödsel  ersätta  konstgödsel  i  växthusodlingar,  vilket  inte  behöver  vara  helt 
sant. Fortsatt utredning av detta krävs innan ett sådan antagande kan anses korrekt. 

Biogödsel från biogasanläggningen  i Åby säljs  idag till bönder  i närområdet. Detta gör att biogödsel 
egentligen  inte borde kallas  restprodukt.  Inom de närmaste åren kommer biogasproduktionen öka 
avsevärt då även rötkammare 3 och 4 tas  i drift. Detta gör att även mängden biogödsel kommer bli 
större vilket gör att växthusets näringsbehov  skulle kunna  tillgodoses av den ökade produktionen. 
Växthuset behöver därför  inte konkurrera med befintliga kunder. Beroende av hur stort behov det 
finns för biogödsel i regionen kan det även bli möjligt att överskott uppstår. Detta gör att biogödselns 
klimatpåverkan kan antas vara noll. 

Vid beräkningarna har det  antagits  att  43  kilogram  tomater  produceras per  kvadratmeter och  år. 
Detta  medelvärde  för  svensk  tomatproduktion  är  lite  för  lågt.  I  ett  nybyggt  växthus  med 
väderförhållanden  enligt  Linköping  borde  en  produktion  på  50  kilogram  tomater  vara mer  rimligt 
(Hansson, personlig  kommunikation). Då målet med beräkningarna  är  att  jämföra olika  lösningars 
klimatpåverkan  är det dock  inte  förödande  för  resultatet. Det  viktiga  är  att  samma utgångspunkt 
använts i samtliga beräkningar. 
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Att  Plantagons  växthus  skulle  kunna  producera  dubbelt  så mycket  tomater  som  ett  traditionellt 
växthus  är  ytterst  tveksamt.  I  de  fall  där  tomatplantor  blir  utsatta  för  gråmögel  blir 
produktionsbortfallet cirka 2‐8 %. Under 2009 blev en del odlingar angripna av pepinoviruset, vilket 
gjorde  att  produktionen  minskade  med  några  procent.  I  Holland  arbetas  det  mycket  med  att 
optimera  produktionsfaktorerna.  Genom  att  ha  ett  slutet  växthussystem,  det  vill  säga  att  inte 
ventilera ut  luft utan endast använda avfuktning, har en hög koldioxidnivå kunnat erhållas vid stark 
instrålning. Detta har ökat skördarna med 20‐30 % (Hansson, personlig kommunikation). Plantagons 
växthus  kan  genom  att ha  ett optimalt  klimat och  inte  låta  plantorna utsättas  för  sjukdomar och 
skadedjur  öka  tomatproduktionen  jämfört  med  traditionell  odling,  men  för  att  kunna  dubblera 
skörden krävs fler åtgärder.  

7.4.2 Analys av resultat 
Plantagons växthus behöver 480 kWh värme och 10 kWh kyla per kvadratmeter odlad yta och år. Ett 
genomsnittligt  svenskt  växthus  för  tomatodling  har  enbart  ett  värmebehov  på  338  kWh  per 
kvadratmeter och år, vilket är mycket lägre än Plantagons växthus. Att Plantagons energibehov är så 
högt  beror  bland  annat  på  att  odlingen  sker  året  runt.  Om  inte  överskottsvärme  hade  kunnat 
användas  till  växthuset  hade  Plantagons  växthus  fått mycket  sämre  resultat. Detta  är  det  väldigt 
viktigt att vara medveten om och ta ställning till. Även om värmen har en låg miljöpåverkan bör den 
ändå användas på ett effektivt sätt.  

Livscykelanalysen,  som  jämförelsen  i  kapitel 7.1  är byggd på, har  enbart utgått  från  ett  ”grind  till 
grind”‐perspektiv.    Systemgränserna  gör  alltså  att  varken  produktion  av  byggnadsmaterial  eller 
transport  från  grossist  till  konsument  är  medräknat.  För  en  fullständig  kartläggning  av  hur  ett 
kilogram tomater påverkar klimatet bör livscykelanalysen ha ett ”vagga till grav”‐perspektiv. 

För att kunna bedöma vad som är miljövänligt bör fokus inte enbart ligga på koldioxidekvivalenterna 
som  släpps  ut.  Växthusodlingar  påverkar  naturen  på  flera  andra  sätt,  bland  annat  utsläpp  av 
kemikalier i form av bekämpningsmedel och konstgödsel. KRAV‐märket är en bra indikation på att en 
grönsak inte är odlad med hjälp av miljögifter. 

Andra  faktorer  som  påverkar  naturen  är  vattenanvändning  och markanvändning.  Problemet med 
dem  är  att  det  inte  finns  något  mätetal  för  vad  som  är  miljöskadligt  och  inte.  Hur  mycket 
vattenanvändningen påverkar miljön beror till stor del på var odlingen är placerad. På en plats med 
vattenbrist kommer en växthusodling ha stor påverkan på miljön. Placeringen av ett växthus har även 
det stor betydelse. Om ett växthus exempelvis placeras på en plats där det tidigare funnits en skog 
med ett rikt djurliv kommer miljön att påverkas på andra sätt.  

Plantagons växthus har en egenskap som inga andra av växthuslösningarna har, nämligen att det sägs 
skydda mot  gifter  och  skadedjur.  På  tätbebyggda  platser med mycket  luftföroreningar  är  därför 
Plantagons  växthus  (med  enbart  avfuktning)  att  föredra.  Produktionsbortfall  på  grund  av  att 
grönsaker angrips av  svampar och bakterier  förekommer. Med hjälp av  luftfiltrering kan  risken att 
skadliga  ämnen  kommer  in  minskas.  Dock  kan  svampar  och  bakterier  komma  in  med  frön, 
plantmaterial och personer som besöker odlingen (Hansson, personlig kommunikation). Fler åtgärder 
behövs därför för att säkerhetsställa att växterna skyddas. 
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8 Övergripande diskussion 
I detta  kapitel  kommer  konsekvenserna av en  samverkan mellan Tekniska Verken och  växthus att 
diskuteras utifrån olika perspektiv. 

8.1 Konsekvenser av industriell symbios i Linköping 
En implementering av ett växthus i Linköping skulle kunna ge en rad följder för Tekniska Verken och 
det odlingsföretag som i så fall skulle driva växthuset.  

8.1.1 Innovation 
Tekniska Verkens samarbete med växthus skapar en systemlösning som  i många avseende kan ses 
som  innovativ.  Dels  kan  en  implementering  av  ett  växthus  i  närheten  av  biogasanläggningen  i 
Linköping  skapa  ett  praktiskt  logistiksystem.  Koldioxid  kan  forslas  i  rörledningar  direkt  från 
biogasanläggningen till växthuset. Biogödsel kan transporteras i antingen rörledningar eller med hjälp 
av  en  biogasdriven  lastbil.  Växtrester  och  grönsaker  som  är  oätbara  kan  skickas  till 
biogasanläggningen för produktion av biogas.  

En  annan  innovativ  aspekt  av  konceptet  är  att  växthussystemet  används  för  att  få  användning  av 
resurser  som  det  annars  inte  finns  något  användningsområde  för.  För  att  effektiviteten  av  en 
samverkan mellan  Tekniska  Verken  och  växthus  ska  bli  så  hög  som möjligt  kan  odlingskonceptet 
skräddarsys  för  att  ge  en  så  bra  utdelning  som  möjligt.  Då  det  finns  mycket  värme  att  tillgå, 
exempelvis på sommaren, kan grödor som trivs bra i varmt klimat odlas och under kallare perioder är 
det  lämpligt  att  odla  grödor  som  kräver mindre  värme.  Om  Plantagons  växthus  byggs  kommer 
innovationsnivån  för  växthuskonstruktionen  bli  hög.  Odling  på  höjden  effektiviserar 
markanvändningen och möjliggör en implementering i tätbebyggda områden. 

Tekniska Verken har  redan ett nära  samarbete med  Linköpings universitet, en  implementering  likt 
den  här  skulle  ge  en  god  grund  för  ett  ökat  samarbete. Nya  utbildningar  och  forskningsområden 
skulle kunna startas. 

8.1.2 Miljö och ekonomi 
Genom  att  använda  överskottsvärme,  koldioxid  och  biogödsel  från  Tekniska  Verken  till  att  driva 
växthus kan en  systemlösning med  låg miljöpåverkan  skapas. Resurser  som  tidigare  inte utnyttjats 
kan få ett användningsområde, vilket ökar effektiviteten och ekonomin i produktionsanläggningarna. 
Biogasanläggningen kan genom ett ökat utnyttjande av det som kommer ut ur anläggningen bli mer 
resurseffektiv. Genom att minskat spill kan anläggningens totala miljöprestanda per producerad vara 
förbättras. Att dessutom ta betalt för restprodukterna kommer att öka Tekniska Verkens förtjänst. 

Växthuset  kan  genom  en  samverkan  med  Tekniska  Verken  använda  resurser  som  både  är 
närproducerade och som har en  låg miljöpåverkan, vilket kommer ge upphov till en mer miljövänlig 
odling jämfört med andra odlingar. Ett växthusföretag skulle med hjälp av dessa resurser i framtiden 
kunna  klimatcertifiera  sina  producerade  grönsaker.    För  att  kunna  producera  klimatcertifierade 
grönsaker  i växthus behöver bland annat 80 % av energianvändningen vara  förnybar energi, enligt 
kapitel 3.9.2. KRAV‐ och klimatcertifierade grönsaker har ett högre värde på marknaden vilket gör att 
odlingsföretagen får en större behållning.  

En  implementering  av  växthus  i  Linköping  gör  att  produktionen  av  grönsakerna  ligger  nära 
konsumenterna,  vilket  minimerar  transportsträckan.  Minskade  transporter  gör  att  utsläppen  av 
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koldioxid  och  andra  miljöskadliga  ämnen  sänks.  Kortare  transportsträckor  ger  en  lägre 
tranportkostnad, vilket kan ge en större förtjänst per odlad gröda.  
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9 Slutsats 
Överskottsvärmen från Tekniska Verkens produktionsanläggningar kan användas för uppvärmning av 
växthus.  Gärstad‐  och  Kraftvärmeverket  har mest  överskottsvärme  på  sommaren,  då  växthusets 
värmebehov  är  som  lägst,  vilket  gör  att  endast  en  liten  del  av  värmen  kan  tas  tillvara. Mängden 
överskottsvärme  från  biogasanläggningens  är  som  störst  under  vintern  och  något  lägre  under 
sommaren,  vilket  gör  den  väl  lämpad  för  en matchning med  växthus.  För  en  tomatodling  räcker 
överskottsvärmen  till  att  försörja  ett  2  hektar  stort  traditionellt  växthus  med  värme.  Mängden 
koldioxid  från  Linköpings  biogasanläggning  räcker  för  at  tillgodose  en  9  hektar  stor  tomatodling  i 
växthus. För  traditionella gurk‐,  sallat‐ och kryddväxtodlingar  skulle värmen och koldioxiden kunna 
räcka  till  en  något  större  växthusareal.  Eventuellt  kan  det  bli möjligt  att  använda  biogödsel  från 
biogasanläggningen  som  växtnäring  i  växthus.  Dock  bör  vidare  studier  utföras  innan  detta  kan 
fastställas.  

Värmeförsörjningen  är  den  aktivitet  i  odlingsprocessen  som  brukar  ger  upphov  till  störst 
klimatpåverkan. Genom att ersätta annan produktion av värme med överskottsvärme  kan en mer 
miljövänlig växthuslösning erhållas. För att  få  rätt koldioxidhalt  i växthuset  tillsätts koldioxid bland 
annat  genom  förbränning  av  exempelvis  naturgas  eller  från  tub  som  innehåller  koldioxid  i 
komprimerad  form.  Genom  att  förse  växthus  med  ren  koldioxid  i  rörledningar  direkt  från  en 
biogasanläggning  kan  transport  och  annan  produktion  av  koldioxid  undvikas.  Om  biogödsel  från 
Linköpings biogasanläggning kan användas som växtnäring i växthus skulle produktion och transport 
av konstgödsel ersättas med gödsel med betydligt lägre klimatpåverkan. 

En  traditionell  växthusodling  som  förses  med  Tekniska  Verkens  resurser  samt  producerar 
närproducerade  grönsaker  får  en  väsentligt  mycket  lägre  klimatpåverkan  än  en  genomsnittlig 
växthusodling.  Produktion  av  78  kilogram  tomater  i  ett  traditionellt  växthus  försett med  Tekniska 
Verkens  resurser motsvarar  samma  klimatpåverkan  som en genomsnittlig odlings produktion av 1 
kilogram tomater. Plantagons växthus kan på samma sätt producera 7 kilogram tomater motsvarar 
samma klimatpåverkan som 1 kilogram tomater från en genomsnittlig växthusodling.  

Genom  att  använda  överskottsvärme,  koldioxid  och  biogödsel  från  Tekniska  Verken  till  att  driva 
växthus kan en systemlösning med låg miljöpåverkan skapas. Resurser som tidigare inte använts kan 
få  ett  användningsområde,  vilket  ger  produktionsanläggningarna  en  bättre  miljöprestanda. 
Grönsakerna  som  produceras  får  en  låg  miljöpåverkan  som  leder  till  att  de  exempelvis  kan 
klimatcertifieras samt säljas som närproducerade  i Linköpingstrakten. Genom att undvika  långa och 
kostsamma  transporter  samt  kunna  sälja  grönsaker  till  ett  högre  pris  ökar  förtjänsten  för 
odlingsföretaget. 
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Appendix A 
Beräkningar till kapitel 2.2.2 

Följande indata har använts vid beräkningarna:  

Vatten (50 °C)    
Densitet [kg/m3]  988,1 
Specifik värmekapacitet [J/kg K]  4177 
 

Gasrening 
Framledningstemperatur   50 °C 
Returledningstemperatur   24 °C 
Värmeöverföringsförlust  10 % 
 

Rågasflödet för fall 1 och 2 är 1500 respektive 2000 Nm3/h.  Vattenflödet är okänt.  Rågasflödet för 
fall 3 är 3400 Nm3/h och vattenflödet är 150 m3/h på vintern och 72,3 m3/h på sommaren.  

Sambandet mellan vattenflöde och rågasflöde är linjärt vilket gör att vattenflödet för fall 1 och 2 
enkelt kan beräknas. Följande värden erhålls: 

   Fall 1:   Fall 2:  Fall 3:  

   Vinter  Sommar  Vinter  Sommar  Vinter  Sommar 

Rågasflöde [Nm3/h]  1500  1500  2000  2000  3400  3400 
Vattenflöde [m3/h]  66  32  88  43  150  72 
 

Därefter beräknas den erhållna effekten med hjälp av följande formel: 

· · · ∆          

Vilket ger: 

   Fall 1:   Fall 2:  Fall 3:  

   Vinter  Sommar  Vinter  Sommar  Vinter  Sommar 

Effekt [MW]  1,8  0,9  2,4  1,1  4,0  1,9 
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Appendix B 
Beräkningar till kapitel 2.3.1 

Följande indata har använts vid beräkningarna: 

• Densiteten för koldioxid är 1,81 kg/Nm3 

• Rågas består av 65 % metan och 30 % koldioxid 

Detta ger : 

   Fall 1:  Fall 2:  Fall 3: 
Rågasflöde [Nm3/h]  1500  2000  3400 
Mängd koldioxid [Nm3/h]  450  600  1020 
Mängd koldioxid [kg/h]  815  1086  1846 
Mängd koldioxid per år [ton/år]  7135  9513  16173 
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Appendix C 
Växthusets uppbyggnad 

Den mest använda  typen  av  växthus är blockhus med  stomme av galvaniserat  stål  samt  spröjs av 
aluminium. Det  finns många olika  typer av växthuskonstruktioner, men de vanligaste är  fribärande 
(sadeltak), venlo, båghus, multispan och pulpet. 

I  Figur  28  visas  förenklade  bilder  av  hur  de  olika  växthuskonstruktionerna  ser  ut.  Valet  av 
växthusstomme avgörs bland annat av  läge och kultur, men även storleken på huset har betydelse. 
Vissa konstruktioner lämpar sig på grund av byggnadsekonomiska skäl bäst i större block, exempelvis 
venlo  och multispan.  Konstruktionerna  skiljer  sig  åt  både  när  det  gäller  kostnad  och  egenskaper. 
Venlo är exempelvis inte att föredra på platser med mycket snö. Fribärande växthus är generellt sett 
dyrare  än  multispan  hus.  Växthusen  kostar  allt  från  350  till  1000  kr  per  kvadratmeter.  (Möller 
Nielsen, 2007) 

 

Figur 28 Enkla skisser av vanliga växthus (Möller Nielsen, 2007). 

Det finns en rad olika täckmaterial att välja mellan. Det vanligaste materialet är glas och kan ha en 
ljusgenomsläpplighet på upp till 90 %. För att huset ska vara motståndskraftig mot stormar och annat 
är det viktigt att inte glaset är för skört. Ett annat täckmaterial är polykarbonat och används i form av 
tunna kanalplattor, oftast  i  två  skikt, och har en  ljusgenomsläppligheten på cirka 70 %. Fördelarna 
med  polykarbonat  är  att  det  är  slagtåligt  och motståndskraftig mot  brand.  I miljöer med många 
besökare eller  i bostadsområden där skadegörelse förekommer är polykarbonat eller glas det bästa 
alternativet. Akryl är ett hållbart material som används i form av kanalplattor som är något tjockare 
än  för polykarbonat. Akryl har  god  ljusgenomsläpplighet och  isoleringsförmåga och  förändras  inte 
med tiden. Akrylplattorna  finns  i två‐ och treskiktsutförande. Nackdelen med akryl är att det är ett 
mycket sprött material som brinner mycket snabbt. Akryl bör därför inte användas som täckmaterial i 
bostadsområden där  fyrverkerier eller vandalisering kan  förekomma. Plastfolie är ett mycket starkt 
täckmaterial. För att erhålla en bättre isolering bör plastfolien användas i två lager med ett luftskikt 
mellan. (Möller Nielsen, 2007) 

De delar av växthuset  som  inte har eller behöver någon  ljusinstrålning bör ha välisolerade väggar. 
Norrsidan av växthuset som nästan aldrig blir belyst av solen kan med fördel ha en vägg som inte är 
genomskinlig. Pannrum, pack‐ och  lagerlokaler bör ha värmeisolerade väggar för att minska onödig 
energianvändning. (Möller Nielsen, 2007) 
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Appendix D 
Vattenburet värmesystem 

Vattenburen  uppvärmning  är  det  vanligaste  uppvärmningssystemet.  Värmen  tillförs  via 
varmvattenrör som är placerade  i väggar, på golvet och mellan plantraderna. Ett väl dimensionerat 
vattenburet värmesystem kan ge en godtagbar  jämn temperatur  i växthuset men kan aldrig bli  lika 
bra  som  ett  väl planerat  luftburet  värmesystem. Oftast behöver  vattenburen  värme  kompletteras 
med  cirkulationsfläktar  för  att  jämna  ut  temperatur‐  och  luftfuktighetsskillnader.  (Möller Nielsen, 
2007) 

Temperaturen  på  vattnet  i  rören  ligger  på  30‐50  °C.  För  att  få  önskad  temperatur  på  vattnet  i 
vattenrören är det bra om huvudmatningen  förses med en blandningsventil, så kallad huvudshunt, 
som blandar returvattnet med framledningsvattnet, se Figur 29. Vid förbränning  i en panna uppnås 
temperaturer på minst 65 °C vilket betyder att man i de flesta fall behöver blanda till betydligt lägre 
temperaturer  i huvudmatningen. Att ha en  temperatur  i huvudmatningen som är mycket högre än 
den önskade temperaturen innebär värmeförluster i huvudmatningen. (Möller Nielsen, 2007) 

Värmesystemet behöver även cirkulationspumpar av olika slag. Huvudcirkulationspumpen bör vara 
varvtalsreglerad för att kunna anpassas till hur mycket värme som behövs i systemet. Om den inte är 
varvtalsreglerad  kommer  det  att  ge  upphov  till  onödigt  hög  elanvändning  eftersom 
huvudcirkulationspumpen  då  går  för  fullt  trots  att  bara  delar  av  systemet  behöver  varmvatten. 
Cirkulationspumparna  för  de  olika  värmeslingorna  i  huset  ska  inte  vara  varvtalsreglerade.  Detta 
eftersom mängden vatten som ska pumpas runt alltid är den samma i slingorna oavsett temperatur.  
Om de skulle varvtalsregleras finns det risk för att flödeshastigheten blir så långsam att det skapar ett 
ojämnt klimat på avdelningen. Då det inte finns något värmebehov bör pumparna stängas av för att 
minska energianvändningen samt undvika onödigt slitage. (Möller Nielsen, 2007) 

 

Figur 29 Principiell uppbyggnad av ett vattenburet värmesystem (Möller Nielsen, 2007).   

Vid  odling  av  exempelvis  tomat  och  gurka  är  växthuset  inte  i  drift  under  vinterperioden.  För  att 
undvika  att  behöva  ha  värmen  igång  i  växthuset  under  vintern  kan  det  vara  en  god  idé  att  ha 
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frostskyddsmedel  i  värmesystemet  så  att  inte  vattenledningar  och  pumpar  fryser  sönder  vid  låga 
temperaturer. En annan sak man bör tänka på är att alla rör som inte fördelar värme i växthuset ska 
vara  isolerade även om de är placerade  inne  i växthuset. Detta för att värmen  inte ska avges på fel 
plats och orsaka ett ojämnt klimat samt onödiga värmeförluster. (Möller Nielsen, 2007) 

Luftburet värmesystem 

Ett  luftburet  värmesystem  kan  ge  snabbare  och  mer  exakta  klimatväxlingar  än  ett  vattenburet 
system. Med hjälp av luftburen värme kan värme och torr luft fördelas på ett jämnare och mer exakt 
sätt.  Trots detta är det inte speciellt vanligt med luftburen värme i växthus. Orsaken till det luftburna 
värmesystemets  impopularitet är att tidigare  lösningar varit dåligt projekterade. För att  lyckas med 
ett  luftburet värmesystem är det viktigt att varmluften fördelas  jämnt  i växthuset, gärna  inne bland 
eller under växterna. (Möller Nielsen, 2007) 

Värmen  distribueras  via  ett  kanalsystem med  luftkanaler  i  plåt,  så  kallade  spirokanaler.  För  att 
undvika ojämnt klimat eller onödiga värmeförluster är det viktigt att spirokanalerna är väl isolerade, 
skyddade mot väta och inte ligger direkt på marken. Den varma luften sprids sedan från spirokanalen 
med hjälp av perforerade plastfolieslangar. Eftersom varm  luft stiger bör värmen fördelas på en  låg 
nivå i växthuset. Vid radodling ska plastfolieslangarna fördela värmen mellan plantorna och vid odling 
på bord ska värmen fördelas underifrån. (Möller Nielsen, 2007) 

Vid radodling bör hålen i plastfolieslangen vara så små som möjligt, gärna 2‐4 millimeter i diameter. 
Om hålen är för stora hamnar luften längre bort och försvinner då snabbare mot taket. För att inte all 
luft ska gå åka ut ur de första hålen i plastfolieslangen är det viktigt att förhållandet mellan den totala 
hålarean och slangens tvärsnittsarea  ligger mellan 0,5‐1. Om detta förhållande  inte är rätt finns det 
risk  för att det  inte  finns någon varmluft kvar  till de sista hålen. För att  få rätt  flödet  i slangen ska 
slangens diameter vara anpassad efter fläktens  luftflöde. En för stor diameter ger en varmluften en 
långsam hastighet medan en liten diameter ger en hög hastighet. (Möller Nielsen, 2007) 

För att undvika oljud eftersträvas en  låg  lufthastighet  i spirokanalerna. Normalt brukar hastigheten 
därför  ligga  på  maximalt  åtta  meter  per  sekund.  Plastfolieslangarna  är  mjuka  vilket  gör  att 
lufthastigheten kan vara hög utan att åstadkomma oljud. Om slangen är  lång bör  luften ha en hög 
hastighet för att inte luften ska hinna kylas ned längs vägen. Vid användning av väldigt långa slangar 
(upp emot 50 meter) kan det vara en  idé att  låta bli att ha några hål under  första  tredjedelen av 
slangen.  Detta  eftersom  den  värme  som  avges  genom  värmeledning  kan  vara  tillräcklig.  (Möller 
Nielsen, 2007) 
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Appendix E 
Resonemang till kapitel 5.1 

Medeltemperatur i södra Sverige enligt SMHI: 

Januari  ‐3 °C 
Februari  ‐3 °C 
Mars  ‐1 °C 
April  5 °C 
Maj  11 °C 
Juni  15 °C 
Juli  16 °C 
Augusti  15 °C 
September  11 °C 
Oktober  7 °C 
November  3 °C 
December  ‐1 °C 
 
Medeltemperaturen  under  januari‐  mars  samt  december  är  ‐2  °C,  vilket  ligger  nära 
medeltemperaturen  för  februari. Medeltemperaturen under april‐november är 10,4  °C vilket  ligger 
nära medeltemperaturen för maj. Därför bör effektbehovet för ett växthus under ett dygn i februari 
vara en god approximation över hur effektbehovet ser ut under januari till mars samt december. På 
samma sätt anses effektbehovet under en dag i maj kunna representera effektbehovet under april till 
november. 
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Appendix F 
Beräkningar till kapitel 5.4 

För att beräkna mängden biogas som kan produceras tack vara växthusrester används följande 
formel: 

    ä · · ·
  

  
 

I exemplet används tomatplantor, där TS = 30 % och VS = 90 %. Mängden metan som fås ut per ton 
VS är 300 m3. 

Detta ger för 100 kg tomatplantor: 

0,1 · 0,3 · 0,9 · 300 8,1   

Rågas består av 65 % metan och 35 % koldioxid. För att beräkna mängden rågas divideras därför 
mängden metan med 0,65 vilket ger 12,5 m3 rågas. 

Energiinnehållet i fordonsgas är följande: 

1 Nm3 fordonsgas = 9,77 kWh = 1,1 liter bensin. 

Mängden energi som erhålls från 100 kg tomatplantor blir därför 79 kWh, vilket motsvarar 8,9 liter 
bensin.  

För ytterligare data för hur mycket lika mängder tomatplantor ger, se tabell: 

massa tomatplantor  Rågas   metan  energiinnehåll  bensin 
10 kg  1,25 Nm3  0,81 Nm3  7,9 kWh  0,89 liter 
500 kg   62,3 Nm3  40,5 Nm3  395,7 kWh  68,5 liter 
1000 kg  125 Nm3  81 Nm3  791,4 kWh  89,1 liter 
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Appendix G 
Indata till kapitel 6.2.1 

Klimatdata för Linköping/Malmslätt: 

  Utomhustem
perartur [°C] 
(SMHI 1) 

Relativ 
luftfuktighet  
utomhus [‐] 
(SMHI 3) 

Solstrålning 
2009 [Wh/m2] 
(SMHI 2) 

Soltid varje 
månad under 
2009 [h] (SMHI 2) 

Januari  ‐3  0,89  9 181,6   52,7 
Februari  ‐3  0,83  23 625,9   51,8 
Mars  ‐1  0,8  50 095,1  79,2 
April  5  0,76  137 917,3  283,6 
Maj  11  0,68  163 023,3  282,1 
Juni  15  0,68  150 812,2  237 
Juli  16  0,78  125 102,5  174,4 
Augusti  15  0,78  119 232,5  196,1 
September  11  0,78  81 245,9  178 
Oktober  7  0,86  38 853,5  91,4 
November  2  0,89  9 273,7  20,4 
December  ‐1  0,92  5 530,3  28,9 
 

Uppskattade värden: 

Vindhastigheten under året uppskattas till 4 m/s. 

  
Vattentemperatur från 
kran [°C] 

Januari  5 
Februari  5 
Mars  6 
April  8 
Maj  10 
Juni  10 
Juli  12 
Augusti  12 
September  10 
Oktober  8 
November  6 

December  5 
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Indata för Plantagons växthus 

Växthusets dimensioner 

r = radie   18 m 

h = höjd  34 m 

Odlingsyta  2722 m2 

Växthusklimat 

= temperaturen i växthuset  24 °C 

Φ = relativ luftfuktighet i växthuset  80 % 

Material: 

Växthusmaterialet antas vara två skikt glas med en luftspalt mellan.  

Tjocklek på de två glasskikten  0,008 m 

k = värmekonduktivitet för glas  0,9 W/m°C 

Tjocklek på luftspalten  0,015 m 

 =ljusgenomsläpplighet  80 % 

 = del av växthuset som är genomskinligt  99 % 

Ventilation 

Maximalt luftflöde  43 m3/s 

 = Del av värmen i luften som kan värmeåtervinnas  75 %    

Avfuktning 

Temperatur som växthusluften kyls till  7 °C 

 = Del av värmen i luften som kan värmeåtervinnas 75 % 

Vattentillförsel 

Vattenflöde  177 m3/dygn 

 

Vatten:   

Densitet   988,2 kg/m3   

Specifik värmekapacitet   4181 J/kg° C   

Luft:   
 

 

Densitet   1,189 kg/m3   

Specifik värmekapacitet   1005 J/kg° C   

Prandtltal   0,72   
  
  T = 0 °C  T= 20 °C 
Kinematisk viskosiet   1,34E‐05 m2/s  1,52E‐05 m2/s 

värmekonduktivitet  0,0242 W/m°C  0,0254 W/m°C 
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Appendix H 
Indata till kapitel 6.2.2 

Luftfuktighetsreglering 
 

 

Figur 30 En tomatplantas fuktavgivning som funktion av solinstrålningen, (SWECO) 

 
Luftfuktighet: 

 Allmän formel: 

Φ    (1) 

Φ = relativ luftfuktighet vid en temperatur T [‐] 

 = mängd vatten i luften vid T [g/m3] 

 = maximal mängd vatten i luften vid T [g/m3] 

Hädanefter kommer    att representera mängden 
vatten i växthusluften, det vill säga vid  . 

Fukttillförsel: 

Figur 30 ger fuktavgivningen för en 
tomatplanta. Sambandet antas linjärt och 
följande formel fås ut: 

0,11 · 58
3600

 

,
·

 

 = varje tomatplantas fuktavgivning [g/s] 

,  = mängd vatten som tomaterna tillför växthuset 

varje sekund [g/m3s]  

 = antal tomatplantor i växthuset 

 = växthusvolymen [m3] 

Fuktbortförsel:    
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Ventilation: 

Räkna ut  ,  enligt (1), med givna 

värden på  (ur tabell i appendix) och Φ 

(enligt SMHI). 

Avfuktning: 

Räkna ut  ,  enligt (1) med givna 

värden på   (ur tabell i appendix) och 

Φ (enligt SMHI). 

 

,  = mängd vatten i ventilationsluften vid   [g/m3]

 

 

,  = mängd vatten den avfuktade luften då   

[g/m3] 

Växthusets fuktbalans: 

För att uppskatta vilken kapacitet fuktstyrningen behöver ha för att bibehålla växthusets luftfuktighet 
har fuktbalansen ställts upp. Då växthuset har rätt relativ luftfuktighet har jämvikt uppnåtts.  

Då fuktstyrningens kapacitet uppskattas har förändringen i fuktbalansen förenklats till: 

Plantornas fuktavgivning – ventilation – avfuktning = 0   

Detta ger: 

, ·  · , · , 0 

Med hjälp av detta samband kan ventilationsflödet  och avfuktningsflödet   räknas ut. 

Eftersom båda parametrarna är okända antas att ventilationen används i första hand. Avfuktaren 
kommer därför enbart vara igång då ventilationen är avstängd eller går på max.  

, ·
,

  = ventilationens luftflöde [m3/s] 

När   är känd så kan även   beräknas: 

, · · ,

,
 

 = avfuktarens luftflöde [m3/s] 
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Appendix I 
Indata till kapitel 6.2.3 

Växthusets värmebalans 
 
Värmeledning 

 

·
 

(Storck m.fl., 2003) 

Re= Reynolds tal [‐] 

V= vindhastigheten [m/s] 

D= sfärens diameter [m]  

ν = kinematisk viskositet för luft [m2/s] 

2
0,589 ·

1 0,469

 

  · . 

Giltig för  0,7 och  10  

(Incropera m.fl, 2002) 

Nu = Nusseltalet 

Ra = Rayleighs tal [‐] 

Pr = Pradtls tal [‐]  

·
 

(Storck m.fl., 2003) 

h = värmekonvektionskoefficienten på in‐ respektive utsidan 
av växthuset [W/m2°C] 

 = värmeövergångskoefficienten [W/m°C] 

 

 

(Çengel m.fl, 2005) 

 = värmeutbytet vid stabila förhållanden [W] 

 = omgivningstemperaturen i växthuset [°C] 

 = omgivningstemperaturen utomhus [°C] 

 = värmeöverföringsresistans 

1
4 ·  · ·

 

4 · · · ·
 

4 · · · ·
 

4 · · · ·
 

= sfärens olika radier [m], se Figur 23 

 = värmeövergångskoefficienten för de olika materialen i 
sfärens skal [W/m°C], se Figur 23 

 = temperaturen på de olika materialskalen i sfären [°C], se 
Figur 23. 
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1
4 · · ·

 

(Çengel m.fl, 2005) 

∆ ·        

·  

·  

(Çengel m.fl, 2005) 

= temperaturen på växthusets insida [°C], se Figur 23. 

= temperaturen på växthus utsida [°C], se Figur 23. 

,  

 

(Çengel m.fl, 2005) 

Ett positivt värde på  ,  betyder 
att värme bortförs från växthuset. 

,  = värmeeffekt på grund av värmeledning [W] 

 

Värmekonvektion 

·
 

h = värmekonvektionskoefficienten [W/m2°C] 

 = värmeövergångskoefficienten [W/m°C] 

· ·  

(Çengel m.fl, 2005) 

Ett positivt värde på   betyder att 
värme bortförs från växthuset. 

 = värmeeffekt på grund av konvektion [W] 

 = den värmeledande ytan [m2] = 2 · · ·  

(Physics Handbook, s 408) 

Solstrålning 

   = genomsnittlig solstrålningseffekt [W/m2] 

 = solstrålning varje månad [Wh/m2] 

 = antal timmar per månad 

· · ·y 

Ett positivt värde på   betyder att 
värme tillförs till växthuset. 

 = värmeeffekt på grund av solstrålning [W] 

A = den del av växthustaket som träffas av solstrålar [m2] 
= ·  

 = ljusgenomsläpplighet [‐] 
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 = del av växthustaket som är genomskinligt [‐] 

 

Ventilation 

Att byta ut varm växthusluft mot utomhusluft kommer att ge upphov till en värmeförlust i växthuset. 

· · ·
· 1  

(Storck m.fl, 2003) 

Ett positivt värde på   betyder att 
värme bortförs från växthuset. 

 = värmeeffekten på grund av ventilation [W] 

 = luftflödet i ventilationen [m3/s] 

  = densitet för luft [kg/m3] 

= specifik värmekapacitet för luft [J/kg°C] 

 = ventilationsluftens temperatur [°C] 

 = Del av värmen i luften som kan värmeåtervinnas 

Värmeenergin i som bortförs på grund av ventilering kan 
minskas under kalla perioder genom värmeåtervinning. 
Under årets tre första och tre sista månader kommer detta 
vara fallet. Från april till september kommer ingen 
värmeåtervinning att ske. 

Avfuktare 

Avfuktaren minskar vattenmängden i luften genom att kyla ner växthusluften. Denna nerkylning 
kommer att ge upphov till en värmeförlust i växthuset. 

· · ·
· 1  

Då växthuset har ett kylbehov 
kommer ingen värmeåtervinning att 
ske. 

Ett positivt värde på   betyder att 

värme bortförs från växthuset 

 = värmeeffekten på grund av ventilation [W] 

 = luftflödet i avfuktaren [m3/s]  

  = densitet för luft [kg/m3] 

= specifik värmekapacitet för luft [J/kg°C] 

 = den avfuktade luftens temperatur [°C] 

 = del av värmen som kan värmeåtervinnas [‐] 
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Appendix J 
Indata till kapitel 6.2.4 

Uppvärmning av vatten, ventilations‐ och avfuktningsluft 

Uppvärmning 

· · · ∆   Denna formel används i följande beräkningar. Endast de 
ingående parametrarna skiljer sig åt. 

Vatten 

∆  är differensen mellan omgivningstemperaturen i växthuset och vattentemperaturen från kran. 

Kylning 

 Avfuktningsluft 

∆  är differensen mellan omgivningstemperaturen i växthuset och den önskade 
avfuktningsluftstemperaturen.  
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Appendix K 
Indata till kapitel 6.2.3 

Nedan redovisas ventilations‐ respektive avfuktningsflödena som krävs under respektive månad. 
Observera att flöderna går separat, det vill säga när ventilationen är igång är avfuktaren avstängd och 
tvärtom. 

   Endast ventilering  Endast avfuktning 

   Ventilationsflöde [m3/s]  Avfuktningsflöde: [m3/s] 
Januari   2,87  4,17 
Februari  3,06  4,52 
Mars  3,59  5,15 
April  5,7  7,23 
Maj  7,13  7,83 
Juni  8,38  7,54 
Juli  9,87  6,93 
Augusti  8,85  6,79 
September  5,92  5,89 
Oktober  4,38  4,88 
November  3,23  4,18 
December  2,97  4,09 
 

Det som påverkar växthusets värmebalas är värmeldning, konvektion, ventilation, avfuktning, 
uppvärmning av vatten och kylning av avfuktningsluft. 

  

Effektbehov [kW]  Effektbehov [kW] 

Endast ventilering  Endast avfuktning 

   Värme  Kyla  Värme  Kyla 
Januari  196  0  194  85 

Februari  182  0  183  92 
Mars  152  8  170  105 

April  135  9  138  147 
Maj  118  61  118  172 

Juni  118  71  118  161 
Juli  102  39  103  141 

Augusti  102  31  105  138 
September  130  0  128  120 

Oktober  135  7  153  99 
November  182  0  182  85 

December  198  0  196  83 
Totalt 
energibehov 
per år   1 261 MWh   163 MWh  1 288 MWh  1 027 MWh 
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De värmebortförande parametrarna påverkar resultatet olika mycket beroende på om ventilationen 
eller avfuktaren är igång. I tabellen nedan redovisas hur stor del av växthusets värmeförlust som 
representars av respektive parameter. 

  Hur stor del av värmeförlusterna: 
  Endast ventilering  Endast avfukting 

 

Värmeledning  Konvektion  Ventilation   Värmeledning   Konvektion  Avfuktning 

Jan  48%  1%  51%  50%  1%  48% 

Feb  47%  1%  52%  49%  1%  49% 

Mar  43%  1%  56%  53%  1%  45% 

Apr  11%  0%  89%  86%  2%  12% 

Maj  9%  0%  91%  98%  2%  0% 

Jun  8%  0%  92%  98%  2%  0% 

Jul  6%  0%  93%  76%  2%  22% 

Aug  7%  0%  93%  70%  2%  28% 

Sep  10%  0%  89%  51%  1%  48% 

Okt  38%  1%  61%  44%  1%  55% 

Nov  45%  1%  54%  45%  1%  54% 

Dec  47%  1%  52%  49%  1%  50% 
 

Maxeffekten för värmesystemet beräknas då utomhustemperaturen är – 16 °C på natten då ingen 
solstrålning tillför värme till växthuset. Kylsystemets maxeffekt beräknas vid en utomhustemperatur 
på 30 °C och soleffekt på 1 000 W per kvadratmeter.  

Endast ventilering  Endast avfuktning 
Värme  Kyla  Värme  Kyla 
235 kW  ‐  214 kW  811 kW 
 

En temperatur på 30 °C samtidigt som den relativa luftfuktigheten är 68 % gör ventileringssystemet 
obrukbart för att sänka både temperatur och luftfuktighet i växthuset. Detta är anledningen till att 
det inte finns något värde för maxeffekt för kyla vid ventilering. 

 


