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1 Inledning 

Svensk industri är känd för att använda stora mängder energi i sina processer. En stor del av 
energin kyls bort som restvärme. Exakt hur stor potential det finns när det gäller att ta tillvara 
restvärme är dock inte helt känt. Den här rapporten är en del av ett projekt, initierat av 
Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län, med syfte att kartlägga hur stor potential för 
tillvaratagande av restvärme det finns i de två länen. Syftet med den här rapporten är att 
beskriva miljöpåverkan från tillvaratagande av restvärme i fjärrvärmenät, dels generellt i 
förhållande till ett antal typfall och dels i förhållande till den potential som identifierats inom 
projektet. Rapporten är uppdelad i två delar, där den första delen bygger upp ett ramverk för 
hur miljöpåverkan per levererad MJ fjärrvärme varierar beroende på inblandning av restvärme 
i fjärrvärmeleveransen. I den andra delen används detta ramverk för att analysera potentiella 
förändringar i miljöpåverkan vid ökat utnyttjande av industriell restvärme enligt 
underlagsdata som tagits fram i ett annat delprojekt (Broberg med flera, 2011).    
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2 Livscykelanalys som metod  

I den här analysen har vi valt att använda livscykelanalys som metod för att göra beräkningar 
om förändrad miljöpåverkan då konventionell fjärrvärmeproduktion ersätts med industriell 
restvärme. Metoden valdes för att det är en vedertagen och brett använd metod för att göra 
miljösystemanalytiska beräkningar och för att det därför finns en hel del vetenskaplig 
litteratur som problematiserar kring de olika antaganden som man som användare måste göra 
för att genomföra analyserna. Slutligen finns också ett flertal databaser knutna till 
livscykelanalysen som metod, vilket underlättar datainsamlingen.  

2.1 Livscykelanalys – En övergripande beskrivning 
Livscykelanalys, eller LCA som metoden också omnämns, används för att kartlägga och 
bedöma en produkts relaterade miljöaspekter samt den potentiella miljöpåverkan som den ger 
upphov till. Arbetssättet innefattar en rad olika moment där syftet är att inventera inflöden och 
utflöden från ett avgränsat produktsystem, undersöka vilken potentiell miljöpåverkan dessa 
flöden medför samt tolka resultatet utifrån ovanstående moment tillsammans med uppsatta 
ramar för studien. Grundtanken med metoden är att den tar avstamp i ett livscykelperspektiv, 
d v s att den studerade produktens potentiella miljöpåverkan undersöks utifrån dess livstid, 
”från vaggan till graven” (SS-EN ISO 14044: 2006). En produkts liv kan sammanfattas i 
följande faser (se också Figur 1):  

1. Utvinning av råmaterial – I fasen beräknas miljöpåverkan från uttaget av råvaror i 
naturen som används i tillverkningen av material och energi för den studerade 
produkten.  

2. Materialtillverkning – Miljöpåverkan som uppstår när råvarorna bearbetas till 
komponenter som ingår i tillverkningen av produkten.  

3. Produkttillverkning – Beskriver miljöpåverkan från energianvändning, avfall och 
emissioner som sker i samband med tillverkning av den studerade produkten.  

4. Användning – Användningsfasen syftar till den miljöpåverkan som uppstår från 
exempelvis transporter, energianvändning och avfall under tiden produkten används.  

5. Avfallshantering – Fasen innefattar miljöpåverkan från hanteringen av en uttjänt 
produkt. Vanligtvis återvinns, återanvänds eller förbränns produkten.  
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Figur 1. Systemet beskriver hur energi och råvaror används vid framställning av material och komponenter till 
den studerade produkten. Emissioner och avfall uppstår till följd av de olika livscykelfasernas aktivitet och 
transporterna däremellan. 

2.2 Arbetssättet 
Enligt ISO 14040 ska en livscykelanalys följa en arbetsordning där vissa moment är 
obligatoriska. Hur de olika momenten används och när i arbetsordningen de bearbetas kan 
dock variera eftersom metoden är en iterativ process (SS-EN ISO 14040: 2006).  . De fyra 
momenten består av: Definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, 
miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat (figur 2). 

Definition av mål 
och omfattning

Miljöpåverkansbedömning

Inventeringsanalys Tolkning

Struktur för livscykelanalys
Direkta tillämpningar:
- Produktutveckling
- Strategisk planering
- Skapande av allmän 
policy
- Marknadsföring
-Övrigt

 
Figur 2. Beskriver Livscykelanalysens arbetsmoment (SS-EN ISO 14040: 2006). 

2.1.1 Definition av mål och omfattning  

För att försäkra sig om att studiens innehåll överensstämmer med dess mål är det viktigt att i 
ett tidigt skede, och på ett klart sätt, uttrycka den tänkta tillämpningen med studien, 
målgruppen som studiens resultat riktas till och varför studien genomförs. I det initiala skedet 
av arbetet ska även en tydlig beskrivning av produktsystemet som studeras samt dess 
funktioner tillsammans med den utvalda funktionella enheten (FE – utgör grunden för de 
beräkningar som görs på produktsystemens processer), systemavgränsningar, viktiga 
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antaganden, allokeringsprinciper, datakvalitetskrav samt metodik för 
miljöpåverkansbedömning beskrivas. Det finns inte någon bestämd följd för när dessa 
moment bör utföras då arbetsprocessen är iterativ men att ramarna för omfattningen bestäms 
tidigt är viktigt för det efterföljande arbetet (SS-EN ISO 14040: 2006).  

2.1.2 Inventeringsanalys  

När en inventeringsanalys genomförs insamlas och beräknas den data som behövs för att 
kvantifiera potentiell miljöpåverkan från ett produktsystem och alla dess enhetsprocesser. 
Resultatet från inventeringen av systemets processer tas fram genom beräkning och allokering 
av systemets potentiella miljöpåverkan till olika påverkanskategorier. Resultatet används 
sedan som indata till nästa steg i arbetsprocessen som är (SS-EN ISO 14040: 2006). 

2.1.3 Miljöpåverkansbedömning  

Fasen för bedömning av miljöpåverkan använder resultatet från inventeringsanalysen för att 
bedöma vikten av de potentiella miljöeffekter som uppstår från produktsystemet. I praktiken 
innebär detta att inventeringsdata sammankopplas med den specifika miljöeffektkategori den 
tillhör för att förklara potentiell miljöpåverkan från det studerade systemet - steget kallas för 
klassificering. Då inventeringsdata (exempelvis en emission) kan bidra till fler 
miljöeffektkategorier på samma gång är det viktigt att inga dubbelräkningar utförs. För att 
undvika detta beräknas varje inventeringsdatas potentiella andel av miljöeffektkategorin 
genom att använda karakterisering. Resultatet från karakteriseringen bildar grunden för 
tolknings- och slutsatsarbetet (SS-EN ISO 14040: 2006).  

2.1.4 Tolkning  

Tillsammans med mål och omfattning av studien bildar resultatet från inventering och 
miljöpåverkansbedömning underlag för tolkningsförfarandet. Tolkningsprocessen innebär en 
granskning av hela arbetet och kan omfatta en iterativ process där förändring av studiens 
omfattning och datakvalitet kan förekomma. Resultatet av viktiga antaganden som gjorts i 
studien ska i tolkningsarbetet presenteras i form av känslighets- och osäkerhetsanalyser. 
Slutligen brukar resultatet från tolkningen utmynna i slutsatser eller rekommendationer (SS-
EN ISO 14040: 2006). 
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3 Val av typfall, funktionell enhet och systemgränser  

3.1 Typfall och funktionell enhet 
För att kunna sätta upp ett ramverk som till så stor del som möjligt kan inrymma olika 
produktionsfall inom svensk fjärrvärme idag valdes att dels göra beräkningar som bygger på 
att fjärrvärmen kan komma från både kraftvärme och hetvattenpannor. För att dessutom 
spegla olika ytterligheter när det gäller bränslemix i produktionen gjordes också beräkningar 
baserade på förbränning av hushållsavfall respektive skogsbränslen (för både kraftvärme och 
hetvattenpannor). Dessa fall kompletteras också med sommar- respektive vinterfall med ett 
antagande om att en viss del av produktionen i vinterfallet sker med spetslast i form av 
oljepannor. Således jämförs fjärrvärme från hetvattenpannor och kraftvärme i tolv olika 
scenarier. Mer om scenarierna följer under rubrik 3.3.  

Den funktionella enheten i studien är därför 1 MJ värme levererad till befintligt 
fjärrvärmenät. Den funktionella enheten valdes med de produktspecifika regler som används 
vid utvecklandet av certifierade miljövarudeklarationer för el och värmeproduktion (IEC 
2007) i åtanke. 

3.2 Systemavgränsningar 
Val av systemgränser baseras delvis på de produktspecifika regler för el och värme som 
nämndes ovan samt EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara 
energikällor (2009/EG/28), även kallat Renewable Energy Directive (RED). 

Det studerade systemet för fjärrvärmedistribution inkluderar endast de tre första faserna i 
fjärr- och kraftvärmens livscykel, d.v.s. utvinning av råmaterial följt av materialförädling och 
värmeproduktion. Dessa livscykelfaser skiljer sig emellertid åt beroende av vilken typ av 
energikälla som används. Två olika bränslen valdes: hushållsavfall och skogsbränslen. I 
många anläggningar används en mix av bränslen, men genom att göra beräkningar på de två 
extremerna avses att täcka in de flesta variationer som finns i Sverige idag. Bränslena 
analyseras ur ett livscykelperspektiv och jämförs genom tolv olika produktionsscenarier. 
Användning och resthantering av värmen exkluderas från det studerade systemet då 
miljöpåverkan från dessa faser antas vara densamma oavsett produktionsscenario och 
energikälla och därmed lika stor för samtliga studerade scenarier (se tabell 1). 

Tabell 1. Tabellen beskriver en produkts livscykelfaser. Gråmarkerade livscykelfaser utgör det studerade 
produktsystemet, övriga livscykelfaser ligger utanför studiens avgränsning. 

Livscykelfaser Förklaring 
Utvinning av 
råmaterial 

I fasen beräknas miljöpåverkan från uttaget av råmaterial i naturen 
som används i framställningen av biobränsle, kemikalier och energi 
(insatsvaror) som används i olika processer i fjärr- och kraftvärmens 
livscykler. 
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Materialtillverkning Beskriver miljöpåverkan från energianvändning, avfall och emissioner 
som sker när råvaror till biobränsle, kemikalier och energi bearbetas 
till beståndsdelar som är nödvändiga för framställningen av fjärr- och 
kraftvärme.  

Produkttillverkning Beskriver miljöpåverkan från energianvändning, avfall och emissioner 
som sker i samband med produktionen av fjärr- och kraftvärme 
(energiomvandling). 

Användning Användningsfasen syftar till den miljöpåverkan som uppstår från 
exempelvis transporter, energianvändning och avfall under tiden 
produkten används.  

Resthantering Fasen innefattar miljöpåverkan från hanteringen av en uttjänt produkt. 
Vanligtvis återvinns, återanvänds eller förbränns produkten.  

 

Enligt IEC (2007) ska miljöpåverkan från uppkomst och insamling av hushållsavfall som 
energikälla inte inkluderas i produktens livscykel. Däremot ska transporter från 
avfallsanläggning till fjärrvärme-/kraftvärmeanläggning inkluderas. Eventuella 
förädlingsprocesser av avfallet samt övriga insatsvarors livscykler ska också inkluderas. 
Utvinning av råmaterial samt förädling av skogsbränsle inkluderas i studien. Mellan varje 
enhetsprocess i det studerade systemet har transporter beräknats.  

Vid kraftvärmeproduktion produceras el som en sidoprodukt till den producerade värmen som 
sätts ut på fjärrvärmenätet. Då denna el ersätter konventionell elproduktion har en 
systemutvidgning utförts för att beräkna den miljöpåverkan som förknippas med 
konventionell elproduktion och som därmed kan undvikas när kraftvärme produceras. Om 
industriell restvärme ersätter kraftvärme kommer också den ersatta konventionella 
elproduktionen, som idag ger en positiv inverkan på miljön från kraftvärmeproduktionen, att 
påverkas. Ju större andel industriell restvärme som sätts in på fjärrvärmenätet desto mindre 
bränsle kommer eldas i kraftvärmeverket och således minskar också elproduktionen vilket 
medför att den positiva inverkan från ersatt konventionell elproduktion minskar. 

Anläggningar, fordon och annan infrastruktur som används inom fjärr- och kraftvärmens 
livscykel har åsidosatts i studien då miljöpåverkan från dessa antagits vara försumbar i 
förhållande till det totala resultatet. Den flygaska och bottenaska som uppkommer efter 
förbränning av hushållsavfall och biobränsle hanteras inom systemet och antas läggas på 
deponi (figur 3). 
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Figur 3. Systemet beskriver hur energi, råvaror och transporter används vid framställning av material och 
insatsvaror till den studerade produkten. Emissioner och avfall uppstår till följd av de olika livscykelfasernas 
aktivitet och transporterna däremellan. Vid kraftvärmeproduktion kan en del av den konventionellt framställda 
elmixen ersättas, detta indikeras av den gröna pilen. När industriell restvärme ersätter konventionell 
fjärrvärmeproduktion minskar flödet av den konventionella fjärrvärmen, det indikeras också av de gröna 
pilarna. 

Restvärme som uppstår från industrier ska enligt IEC (2007) hanteras precis som 
hushållsavfall, genom att inkludera miljöpåverkan från transporter och eventuella insatsvaror 
som krävs för att leverera restvärmen till fjärrvärmenätet. I studiens fall har restvärmen 
antagits ha en tillräcklig temperatur för att direkt levereras till fjärrvärmenätet utan att först 
uppgraderas. Således tillskrivs ingen miljöpåverkan till den industriella restvärmen. 

3.3 Livscykeldata och scenarier 
För att beskriva miljöpåverkan från det studerade systemet har Miljöfaktabok för bränslen 
(Uppenberg et al. 2001) samt LCA databasen Ecoinvent tjänstgjort med information. Vid 
insamling av data för produktion, distribution och värmeproduktion av de studerade bränslena 
användes miljöfaktabok för bränslen. Den beskriver rekommenderade livscykeldata för avfall 
respektive skogsbränsle ur ett livscykelperspektiv och tillhandahåller värden relaterade till 
den funktionella enheten 1 MJ bränsle (Uppenberg et al. 2001) vilket gör att de i princip har 
kunnat användas direkt i den befintliga LCA modellen utan att först räknas om. Det har 
emellertid varit oklart för vilken årstid de insamlade datavärdena från Uppenberg et al. (2001) 
härstammar varför det antagits att de beskriver sommarförhållanden för respektive bränsle. 
Vidare antogs det utifrån litteraturen att det använda bränslet i vinterscenarierna ersätts med 
15 % av fossil eldningsolja, detta beskriver spetslastförhållanden i Sverige (Svensk 
Fjärrvärme 2005). Det är också den enda skillnaden mellan sommar och vinterförhållanden i 
den studerade modellen. För att beskriva oljans miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv 
användes Ecoinvent. Således har elementära flöden kunnat kartläggas och beräknas för 
samtliga studerade alternativ och scenarier. Elementära flöden kan beskrivas som flöden av 
energi och material som följs från naturen till teknosfären.  

För att möjliggöra en jämförelse av vilket bränslealternativ som är mest förtjänstfullt att 
ersätta med restvärme från industrier ur ett livscykelperspektiv, var det väsentligt att jämföra 
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olika produktionsscenarier med varandra. För att täcka över så många potentiella 
produktionsscenarier som möjligt, samt att utgå från de bästa tillgängliga livscykeldata, 
skapades tolv produktionsscenarier (Tabell 2). 

Tabell 2. I tabellen beskrivs de scenarier som beräknats och jämförts i studien. 

Scenario Förklaring Förkortning 
Scenario 1 Produktion, distribution och användning av 

hushållsavfall i fjärrvärmeverk (sommar) 
HFS 

Scenario 2 Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i fjärrvärmeverk (vinter) 

HFV 

Scenario 3 Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i fjärrvärmeverk (sommar) 

SFS 
 

Scenario 4 Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i fjärrvärmeverk (vinter) 

SFV 

Scenario 5 Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (sommar och 
Skandinavisk elmix) 

HKS nord 

Scenario 6 Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (vinter och 
Skandinavisk elmix) 

HKV nord 

Scenario 7 Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (sommar och 
Skandinavisk elmix) 

SKS nord 

Scenario 8 Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (vinter och 
Skandinavisk elmix) 

SKV nord 

Känslighetsscenario 
1 

Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (sommar och 
Centraleuropeisk elmix) 

K1. HKS central 

Känslighetsscenario 
2 

Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (sommar och 
Centraleuropeisk elmix) 

K2. SKS central 

Känslighetsscenario 
3 

Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (vinter och 
Centraleuropeisk elmix) 

K3. HKV central 

Känslighetsscenario 
4 

Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (vinter och 
Centraleuropeisk elmix) 

K4. SKV central 

 
De fyra känslighetsscenarierna skapades för att se vilken inverkan valet av energimix har när 
elen, som härstammar från kraftvärmeproduktion, ersätts. I basscenarierna (scenario 5 - 8) 
användes en typisk nordisk elmix där emissionsfaktorer och karaktäriseringsvärden hämtades 
från Ecoinvent. I känslighetsscenario 1-4 byttes den nordiska elmixen ut mot en 
centraleuropeisk elmix som baseras på förbränning av en stor andel fossila bränslen, även här 
hämtades data från Ecoinvent. 

3.4 Allokering 
I de scenarier där kraftvärmeverk används för att framställa 1 MJ värme produceras även el 
som en sidoprodukt. För att beräkna den potentiella miljöpåverkan som enbart 
sammankopplas med värmen krävdes att miljöpåverkan allokerades mellan den producerade 
mängden el och värme. Med stöd av alternativproduktionsmetoden som beskrivs i 
Miljövärdering 2011 (Svensk Fjärrvärme & Svensk Energi 2011) kunde 32 % respektive 27,5 
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% av andelen miljöpåverkan allokeras till värmen från förbränning av hushållsavfall 
respektive skogsbränsle (för ingående information om metoden se referens ovan). 

Då den funktionella enheten i studien är 1 MJ producerad värme användes värdena i tabell 3 
som underlag för att beräkna hur mycket el som produceras vid produktion av 1 MJ 
fjärrvärme.  

Tabell 3. Tabellen visar mängden kraftvärme som krävs för att producera den funktionella enheten 1 MJ 
fjärrvärme. Vidare presenteras mängden el som produceras som biprodukt till 1 MJ värme. 

Produktion av 1 MJ 
kraftvärme genererar (MJ 

energi) 

Produktion av 1 MJ värme till 
fjärrvärmenät kräver (MJ 

kraftvärme) 

Produktion av 1 MJ värme till 
fjärrvärmenät genererar (MJ 

energi) 
El Värme 1/0,7 = 1,43 El Värme 

30 % 70 % 1,43*0,3 = 1,43*0,7 = 0,43 
 

1,0 

Värdena i tabellen indikerar att det krävs 1,43 MJ kraftvärme för att producera 1 MJ värme 
som kan distribueras till fjärrvärmenätet. Det innebär att resterande energi, d.v.s. 0,43 MJ el 
kan ersätta 0,43 MJ konventionellt framställd el när 1 MJ värme ska produceras. 

Då syftet i studien är att undersöka den potentiella miljöbesparingen av att ersätta fjärrvärme 
med restvärme är det intressant hur mycket fjärrvärme som faktiskt kan ersättas. Då 
restvärmepotentialen idag är okänd har miljöpåverkan beräknats baserat på hur stor andel av 
fjärrvärmen som kan ersättas av restvärme. Ett spann mellan 0 – 100 % ersättning har använts 
och presenteras närmare under resultatdelen (avsnitt 3). 

3.5 Antaganden 

• Restvärme från industriprocesser betraktas som avfall från tillverkning av en 
huvudprodukt där all miljöpåverkan tillskrivs produkten. Att tillskriva miljöpåverkan 
till restvärmen skulle sannolikt förändra resultatet i studien i stor omfattning samtidigt 
som det inte rekommenderas av RED (2009/EG/28) och är alldeles för komplext för 
det här projektet. 

• Restvärmen antas hålla tillräckligt hög temperatur för att direkt sättas in i 
fjärrvärmenätet och därmed ersätta annan typ av värmeproduktion. 

• Inga nya fjärrvärmenät behöver byggas då det antas att befintligt nät täcker den 
restvärmepotential som finns i det studerade systemet. 

• Infrastruktur (byggnader, vägar, fordon etc.) antas inte ha en signifikant miljöpåverkan 
i förhållande till övrig miljöpåverkan från värme- och kraftvärmens livscykel och har 
därför placerats utanför studiens avgränsning.  

• All aska som uppstår från fjärrvärme respektive kraftvärmeproduktion antas läggas på 
deponi. Aska från förbränning av hushållsavfall har antagits bestå av 100 % 
bottenaska, vidare har aska från förbränning av skogsbränsle antagits bestå av 100 % 
flygaska.  
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3.6 Miljöpåverkansmetod 
Efter att inventeringen av livscykeldata i det studerade produktsystemet utförts användes 
miljöpåverkansbedömning till att fördela och förbinda resultaten till utvalda 
miljöpåverkanskategorier. Valet av de kategorier som redovisas och på vilken detaljnivå dessa 
presenteras bygger på målet för studien och vilken målgrupp studien riktar sig till. I det 
aktuella fallet har följande miljöpåverkanskategorier valts ut för att representera 
miljöpåverkan från 1 MJ värme levererad till befintligt fjärrvärmenät: 

 Växthusgaser [CO2 ekvivalenter] 

 Försurande gaser [SO2-ekvivalenter] 

 Eutrofierande ämnen [PO4-ekvivalenter] 

Utöver de ovan nämnda kategorier presenteras även resultat för andel använda förnyelsebara 
och icke-förnyelsebara resurser samt avfall som uppstår från produktionen av värme för 
samtliga bränslealternativ (flygaska och bottenaska). De utvalda miljöpåverkanskategorierna 
utgör också några av de obligatoriska kategorier som anges i produktspecifika regler för el 
och kraftvärme (IEC 2007).  

För att presentera de utvalda föroreningsutsläppen har EPD 2008 valts som 
miljöpåverkansmetod. Metoden innehåller samtliga utvalda kategorier och relevanta 
beräkningsdata för att genomföra inventeringsanalys och miljöpåverkansbedömning enligt 
(SS-EN ISO 14040: 2006). Balansen mellan in och utflöden av resurser och avfall beräknas 
manuellt genom balansberäkning av inventeringsdata.  

Nedan följer en beskrivning av de miljöpåverkanskategorier som inventeringsresultatet från 
det studerade systemet allokerats till. 

3.6.1 Global uppvärmning (klimatpåverkan) 

Instrålning av solljus gör att temperaturen på jorden blir varmare. Det finns emellertid en rad 
faktorer som avgör hur varmt det blir. Ungefär 30 % av solens kortvågiga strålar som når 
jordens atmosfär reflekteras tillbaka ut i rymden, främst p.g.a. moln, atmosfärisk gas och 
aerosoler som gör atmosfären ogenomtränglig. Aerosoler kan bestå av exempelvis små 
partiklar från vulkanutbrott och de atmosfäriska gaserna domineras av vattenånga och 
koldioxid. Den kortvågiga strålning som slipper igenom atmosfären når jordytan som 
absorberar en del av energin och släpper iväg resten som långvågig strålning, d v s värme. 
Värmestrålning tar sig inte lika lätt ut genom atmosfären då s.k. växthusgaser så som 
koldioxid, vattenånga och metan bildar ett slags lock mellan jordytan och atmosfären som 
håller kvar värmen och således ökar jordens temperatur. Den allt större utbredning av 
industrialiserade länder som bränner fossila bränslen i industrier och fordon samtidigt som 
stora skogsområden avverkas, har resulterat i en tillökning av koldioxid i atmosfären med 35 
% sedan slutet på 1800-talet. Därav pekar en stor del av klimatforskningen på att människan, 
på senare dagar, haft en stor inverkan på vårt klimat och att det kan få komplikationer i 
naturen. Forskningen varnar för stora smältande landisar som bidrar till en förhöjd vattennivå 
vilket kan orsaka översvämningar i kustområden och förändrade havsströmmar med 
förändrade lokala klimat som följd. Även ekosystem kan tänkas påverkas av förändringar i 
klimatet och naturen (IPCC, 2007). 
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Miljöpåverkanskategorin bygger på en karakteriseringsmodell utvecklad av IPCC där de 
använda faktorerna uttrycks i GWP100 - Global Warming Potential 100. Det innebär att varje 
process i de studerade produktsystemen som bidrar till utsläpp av någon klimatgas presenteras 
som kg koldioxidekvivalenter och beräknas utefter hur mycket de påverkar den globala 
absorptionen av värmestrålning under en period på 100 år, i kg CO2 - eq/kg emission (PRé 
consultants, 2008). 

3.6.2 Försurning 

Försurning finns naturligt i miljön genom att exempelvis vulkanism och sjöar emitterar 
försurande ämnen. Det är dock människan som i störst utsträckning bidrar till försurning av 
miljön genom jordbruk och förbränning av fossila bränslen. Människans bidrag till försurning 
beror främst på utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider som når atmosfären och där, med 
blandning av regnvattnet, bildar de försurande ämnena svavelsyra (H2SO4) och salpetersyra 
(HNO3) som når mark och vattendrag via s.k. surt regn. Miljöpåverkan från surt regn drabbar 
människan på allt från lokal till global skala med skador på exempelvis natur, djurliv och 
byggnader som följd (Lükewille et al., 2008). 

Inom miljöpåverkanskategorin försurning beräknas förmågan hos luftburna emissioner att 
bilda försurande ämnen som sedan påverkar regnvattnet som slutligen når mark och vatten 
som försurad nederbörd. Faktorn beräknas som Acidification Potential (AP) och uttrycks 
genom kg svaveldioxid ekvivalenter per kg emission - kg SO2-eq/kg emission (PRé 
consultants, 2008).  

3.6.3 Övergödning 

Övergödning kan uppstå när sjöar, våtmarker samt strömmande och stillaliggande vattendrag 
mottar för mycket näringsämnen från närliggande vegetation och mark. När vattnet får 
tillskott av näringsämnen, så som fosfor och kväve, ökar produktionen av organiskt material. 
Biomassan är nödvändig för att levande organismer ska få föda och därmed bilda föda till 
övriga djur i näringskedjan. Nedbrytningsprocessen av biomassa behöver syre för att fungera 
och när produktionen av organiskt material blir för stor kan nedbrytningsprocessen orsaka 
syrebrist i vattnet. Följder kan vara att bottennära växtlighet och djurliv dör eller att 
ekosystemen i vattnet sätts ur spel. Under industrialiseringen och urbaniseringen av städer har 
utsläppen av övergödande ämnen och därmed också övergödningssituationen i sjöar ökat 
(Smith, 2009).  

För att beräkna påverkan till övergödning i den utvalda miljöpåverkanskategorin användes 
faktorn Nutrification Potential (NP) som beskriver kg fosfatekvivalenter per kg emission - kg 
PO4-eq/kg emission (PRé consultants, 2008). 
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4 Miljöpåverkan vid ersättning av konventionell fjärrvärme 
med industriell restvärme  

I avsnittet redovisas resultatet som framkom från den miljöpåverkansbedömning som 
genomförts. Resultatet presenteras i tabell och diagram för de utvalda 
miljöpåverkanskategorierna med en efterföljande beskrivning. 

4.1 Resursanvändning och avfall 
Det rådande antagandet är att användning av restvärme från industrier, som ersätter annan 
form av värmeproduktion är mer resurseffektivt än konventionell fjärrvärme. Detta baseras på 
antagandet att den industriella restvärmen inte för med sig någon miljöpåverkan, och därmed 
heller ingen resursförbrukning, till det studerade systemet. Detta speglar emellertid inte hela 
sanningen om industriell restvärme då den uppkommer efter förbränning av någon typ av 
bränsle vilket innebär att en annan avgränsning i studien skulle kunna stjälpa det använda 
antagandet. Detta ligger dock utanför studiens avgränsning.  

När det gäller den ersatta värmeproduktionen visar beräkningarna att förbränning av 
hushållsavfall ger större mängder aska än förbränning av skogsbränsle. Sett ur det 
perspektivet är det således bättre att ersätta avfallsförbränning än förbränning av skogsbränsle 
om man ska välja. Ur resurssynpunkt är det dock också intressant att beakta 
alternativanvändningen av bränslet som ersätts. Om skogsbränslet hade kunnat användas till 
något annan mer högvärdig applikation än fjärrvärme, till exempel rötning till fordonsgas, 
samtidigt som det inte finns någon alternativanvändning för hushållsavfallet, förändras också 
slutsatsen om vilken produktion som är bättre att ersätta. Då vore det förstås bättre att den 
industriella restvärmen ersatte förbränning av skogsbränsle, då det skulle frigöra en högvärdig 
energiresurs. Dessa överväganden ingår dock inte i denna studie. 

4.2 Jämförelse av miljöpåverkan i form av utsläpp från förbränning  
När potentiell klimatpåverkan jämförs (Figur 4) mellan de undersökta produktionsalternativen 
visar det att förbränning av hushållsavfall alltid bidrar mer till miljöpåverkanskategorin än 
motsvarande scenario för förbränning av skogsbränsle. Vidare är också produktion av 
fjärrvärme sämre ur ett klimatperspektiv än produktion av kraftvärme – detta är dock starkt 
kopplat till de metodologiska val som gjorts i studien, d.v.s. att endast en del av 
miljöpåverkan allokeras till den distribuerade värmen samt att nordisk eller centraleuropeisk 
elmix antas ersättas. Endast i två produktionsfall (av basscenarierna), i scenario 7 och 8, är det 
aldrig bättre att ersätta den befintliga produktionen av kraftvärme med restvärme från 
industrier. I övriga fall av basscenarierna minskar den potentiella klimatpåverkan 
exponentiellt med en allt högre ersättning med restvärme till fjärrvärmenätet. När 100 % av 
fjärrvärmen ersätts med industriell restvärme resulterar det i att samtliga produktionsfall 
emitterar 0 kg CO2 ekvivalenter. Detta beror på antagandet att restvärmen inte för med sig 
någon miljöpåverkan till det studerade systemet. Med en alternativ systemavgränsning, där 
restvärmen för med sig miljöpåverkan till systemet, skulle en brytpunkt uppstå tidigare för när 
det inte längre är klimateffektivt att ersätta konventionell fjärrvärmeproduktion med 
industriell restvärme. Av känslighetsscenarierna att döma är det tydligt att det alltid är bättre 



18 

 

att fortsätta med den konventionella kraftvärmeproduktionen eftersom undvikandet av 
produktion av centraleuropeisk elmix är starkt bidragande till scenariernas extremt positiva 
miljöpåverkan i förhållande till övriga basscenarier. Återigen är detta resultat starkt 
sammankopplat med de metodologiska valen i studien. Intressant är också att framställning av 
värme i fjärrvärmeverk från skogsbränsle under vintertid är fortfarande bättre än att producera 
värme från hushållsavfall i fjärrvärmeverk under sommartid. 

Vid en jämförelse av produktionsalternativens potentiella bidrag till försurning (figur 5) liknar 
resultaten de ovan beskrivna för klimatpåverkan. Den stora skillnaden är att skogsbränslet 
bidrag ökar i förhållande till hushållsavfallet och dess inverkan under vintertid är också större. 
Därför bidrar fjärrvärmeproduktion från skogsbränsle i vintertid (scenario 4) mest efter 
motsvarande scenario för hushållsavfall (scenario 2). Detta förhållande gäller även 
genomgående för övriga basscenarier. Skillnaden i potentiell försurning mellan fjärrvärme 
och kraftvärmeproduktion i basscenarierna är i denna miljöpåverkanskategori något mindre än 
i den tidigare kategorin. Samtliga basscenariers potentiella bidrag till försurning minskar när 
de ersätts av industriell restvärme. Förhållandena för känslighetsscenarierna är densamma 
som i föregående miljöpåverkanskategori med skillnaden att känslighetsscenario 1 och 4 byter 
plats. 
 
I den sista miljöpåverkanskategorin (övergödning) sker den intressantaste förändringen i 
jämförelse med tidigare kategorier, vid förbränning av skogsbränsle i både fjärrvärme- och 
kraftvärmescenarierna (Figur 6). Det är förbränning av skogsbränsle i fjärrvärmeverk under 
vintern följt av samma scenario under sommaren som är de två mest bidragande alternativen 
till potentiell övergödning. Intressant är t.ex. att förbränning av skogsbränsle på sommaren 
(scenario 3) emitterar mer än förbränning av hushållsavfall under vintern (scenario 2). I de 
tidigare redovisade kategorierna bidrog alltid avfallsförbränning mer än 
skogsbränsleförbränning när samma produktionsalternativ jämförs. I övergödningskategorin 
ökar emellertid emissionerna av övergödande ämnen i förbränningsfasen, alltså de emissioner 
som sker direkt från anläggningen, vilket bidrar starkt till att skogsbränsleförbränning bidrar 
mer än eldnings av hushållsavfall.  

Återigen ger vinterförhållandena ett större bidrag i förhållande till produktion på sommaren 
när samma typ av produktionsscenario jämförs. Även i jämförelse av känslighetsscenarierna 
ger skogsbränslet större bidrag till miljöpåverkanskategorin än hushållsavfallet, oavsett årstid. 
Anledningen till att känslighetsscenarierna har en positiv miljöpåverkan är densamma som 
nämndes under klimatpåverkanskategorin.  

Med de metodologiska val som gjorts i denna studie är det alltid positivt ur miljösynpunkt att 
ersätta fjärrvärme producerad i hetvattenpanna med industriell restvärme. För kraftvärme är 
resultatet alltid negativt, särskilt om den ”förlorade” elproduktionen från kraftvärmen antas 
skulle ha ersatt europeisk elproduktion.  

För att sätta resultaten i ett annat perspektiv har vi valt att även lägga in en extra linje i figur 
4-6. Denna kurva representerar att den industriella restvärmen skulle allokeras miljöpåverkan 
från 0 till 100 procent och att restvärmen skulle ha sitt ursprung i eldningsolja. Denna linje 
korsar de olika scenarierna på lite olika ställen, vilket visar på när man skulle nu en brytpunkt 
för när det skulle vara en brytpunkt ur miljösynpunkt att ersätta fjärrvärmeproduktionen med 
restvärme. Inte helt oväntat blir det i vinterproduktionsfallen som den största miljövinsten 
erhålls. Det som är intressant att notera är att det räcker med att cirka 20 procent av 
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miljöpåverkan allokeras till restvärmen för att denna brytpunkt ska nås för samtliga tre 
miljöpåverkanskategorier.     
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Figur 4. Diagrammet visar potentiell klimatpåverkan i form av emissioner av CO2 ekvivalenter per MJ producerad värme för samtliga studerade produktionsalternativ 
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Figur 5. Diagrammet visar potentiell försurning i form av emissioner av SO2 ekvivalenter per MJ producerad värme för samtliga studerade produktionsalternativ. 
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Figur 6. Diagrammet visar potentiell övergödning i form av emissioner av PO4 ekvivalenter per MJ producerad värme för samtliga studerade produktionsalternativ.



   

4.3 Tolkning av resultaten och ramverk för vidare analys 
Utifrån de systemgränser som valts och den allokeringsprincip som använts tyder resultatet på 
att det i samtliga fall finns det större potential att ersätta värmeproduktion i de scenarier där 
spetslastproduktion med hjälp av fossil eldningsolja förekommer (vintertid). Vidare är det 
bättre att ersätta värmeproduktion från hetvattenpannor än från kraftvärmeproduktion där 
endast en del av miljöpåverkan tillskrivs den distribuerade värmen, samt där elen som 
produceras vid kraftvärmeproduktion kan ersätta annan elproduktion. Vad gäller potentiell 
klimatpåverkan och försurning är den störst potentiella miljövinsten att låta industriell 
restvärme ersätta förbränning av hushållsavfall. När det gäller övergödning är förhållandet 
däremot det motsatta, där är det bättre att ersätta förbränning av skogsbränsle.  

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras angående potentiell miljöeffekt då 
konventionell fjärrvärmeproduktion ersätts med industriell restvärme: 

• Det är alltid positivt inom de fyra undersökta miljökategorierna att ersätta 
fjärrvärmeproduktion med industriell restvärme om fjärrvärmen produceras i en 
hetvattenpanna. Bäst resultat fås vid en avfallseldad hetvattenpanna under vintertid.  

• Vad gäller fjärrvärmeproduktion i kraftvärmeverk beror resultaten till hög grad på 
hur systemgränser för elproduktion är satta och vilken allokeringsprincip som använts.  

o Resultatet blir positivt ur miljösynpunkt för samtliga kategorier när kräftvärmen 
är avfallsbaserad och den förlorade elproduktionen antas skulle ha ersatt 
nordisk elmix.  

o Resultatet blir tveksamt ur miljösynpunkt och varierar mellan olika 
miljöpåverkanskategorier när kräftvärmen är skogsbränsle och den förlorade 
elproduktionen antas skulle ha ersatt nordisk elmix. 

o Resultatet blir negativt ur miljösynpunkt så länge ingen miljöpåverkan allokeras 
till restvärmen och den förlorade elproduktionen antas skulle ha ersatt 
europeisk elmix.  

• Om restvärmen till 100 procent har ett fossilt ursprung och en viss del av 
miljöpåverkan skulle allokeras restvärmen ligger brytpunkten för när 
restvärmeutnyttjande är positivt ur miljösynpunkt i det bästa fallet (avfallseldad 
hetvattenpanna vintertid) mellan 12 och 22 procent.  

I tabell 4 sammanfattas resultaten från beräkningarna där samtliga scenarier rankas i 
förhållande till varandra när det gäller miljövinst vid ersättning av produktionen med 
industriell restvärme för de fyra miljöpåverkanskategorierna resursanvändning, 
klimatpåverkan, försurning och övergödning.    

 

 



   

Tabell 4. Rankning av produktionsalternativ när det gäller vad som är mest respektive minst fördelaktigt att ersätta med industriell restvärme. Totalsumman är angiven utan 
viktning och ska ses som en fingervisning på vilket driftfall som är bäst att ersätta baserat på de antaganden som gjorts i denna studie. 

Scenario Förklaring Klimatpåverkan Försurning Övergödning Summa Total-
rankning 

HFS Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i fjärrvärmeverk (sommar) 2 3 4 9 3 

HFV Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i fjärrvärmeverk (vinter) 1 1 3 5 1 

SFS 
 

Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i fjärrvärmeverk (sommar) 5 5 1 11 4 

SFV Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i fjärrvärmeverk (vinter) 3 2 1 6 2 

HKS nord Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (sommar och 
Skandinavisk elmix) 

6 7 8 21 7 

HKV nord Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (vinter och 
Skandinavisk elmix) 

4 4 7 15 5 

SKS nord Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (sommar och 
Skandinavisk elmix) 

8 8 6 22 8 

SKV nord Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (vinter och 
Skandinavisk elmix) 

7 6 5 18 6 

K1. HKS central Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (sommar och 
Centraleuropeisk elmix) 

10 11 12 33 11 

K2. SKS central Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (sommar och 
Centraleuropeisk elmix) 

12 12 10 34 12 

K3. HKV central Produktion, distribution och användning av 
hushållsavfall i kraftvärmeverk (vinter och 
Centraleuropeisk elmix) 

9 9 11 29 9 

K4. SKV central Produktion, distribution och användning av 
skogsbränsle i kraftvärmeverk (vinter och 
Centraleuropeisk elmix) 

11 10 9 30 10 



   

5 Miljöanalys av potential för industriell restvärme i Östergötland och 
Örebro länd 

I en enkätundersökning genomförd av Länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län framkom en potential 
för utökad restvärmeanvändning på 74 GWh per år i Östergötland och 71 GWh i Örebro län (Broberg med 
flera, 2011). Denna mängd energi motsvarar tappvarmvatten och uppvärmning i 3 700 respektive 3 550 
villor (med årsförbrukning på 20 000 KWh) i Östergötland och Örebro län. I Örebro län, där den användbara 
potentialen finns vid en enskild industri är det möjligt att det finns vissa tekniska begränsningar att utnyttja 
all värme i befintligt fjärrvärmenät. Att analysera tekniska aspekter på användningen av restvärme ingår 
dock inte i denna rapports syfte. 

I enkäten uppgav de tillfrågade industrierna också om potentialen fanns tillgänglig på sommaren eller 
vintern, vilket påverkar vilken miljöpåverkan eventuell användning av energin skulle leda till. I tabell 5 och 
6 finns en sammanfattning av restenergipotentialen i Östergötland respektive Örebro län och vilka 
miljöpåverkansscenarier som är relevanta för respektive industri.  

Tabell 5. Restvärmepotential i Östergötlands län i form av högvärdig värme (T≥95°C), fjärrvärmeproduktion i närheten, samt 
relevanta scenarier för miljöanalys. 

 
Företag 

 
Potential 
sommar-
halvåret1 
[GWh] 

 
Scenarier i 
miljöanalys 

 
Potential 
vinter-

halvåret1

[GWh] 
 

 
Scenarier i miljö-

analys 
 

Fjärrvärmeproduktion 
i närheten2

Industri 1 

 

7 HKS nord 
K1. HKS 

7 HKV nord 
K3. HKV Avfall kraftvärme 

Industri 2 6,5 HKS nord 
K1. HKS 6,5 HKV nord 

K3. HKV Avfall kraftvärme 

Industri 3 15 HKS nord 
K1. HKS 12,5 HKV nord 

K3. HKV Avfall kraftvärme 

Industri 4 10 SFS 10 SFV 
 Biobränsle hetvatten 

Summa 38,5  36   

 

Tabell 6. Restvärmepotential i Örebro län i form av högvärdig värme (T≥95°C), fjärrvärmeproduktion i närheten, samt relevanta 
scenarier för miljöanalys. 

 
Företag 

 
Potential 
sommar-
halvåret1 
[GWh] 

 
Scenarier i 
miljöanalys 

 
Potential 
vinter-

halvåret3

[GWh] 
 

 
Scenarier i miljö-

analys 
 

Fjärrvärmeproduktion i närheten4

Industri 5 

 

43 SFS 28 SFV Biobränsle hetvatten 

 

 

                                                 
1 Dessa data är hämtade från enkätsvaren i Länsstyrelsens enkät som nämndes tidigare i denna rapport. 
2 Dessa data är hämtade från arbetsmaterial framtaget vid avdelningen för Energisystem, IEI, Linköpings universitet i en 
underlagsrapport framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Östra Götaland.  
3 Dessa data är hämtade från enkätsvaren i Länsstyrelsens enkät som nämndes tidigare i denna rapport. 
4 Dessa data är hämtade från arbetsmaterial framtaget vid avdelningen för Energisystem, IEI, Linköpings universitet i en 
underlagsrapport framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Östra Götaland.  
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Potentialen för att använda industriell restvärme i Örebro län och en fjärdedel av potentialen i Östergötlands 
län finns i närheten av fjärrvärmenät som är har en biobränsleeldad hetvattenpanna som basproduktion. 
Storleksordningen på restvärmemängden och den mängd värme som produceras idag  

I dessa fall skulle utnyttjande av restvärme i näten innebära en tydlig miljövinst för samtliga 
miljöpåverkanskategorier (för potentiell minskning av utsläpp av växthusgaser, se figur 7 industri 4 och 5). 
Den största vinsten finns att göra på vinterhalvåret då det i många fall går in oljepannor för att leverera 
värme under kalla vinterdagar. I vissa fall kan eventuellt denna produktion helt eller delvis undvika med 
hjälp av restvärmen. Detta innebär betydande minskningar av utsläpp, inte minst av koldioxid. Något som 
dock är värt att reflektera över är att detta fall gäller om restvärme räknas som ”gratis” ur miljösynpunkt. 
Om delar av industrins totala utsläpp skulle allokeras till värmeflödet blir resultatet ett annat, särskilt om 
värmen från industrin har ett fossilt ursprung och den värme som ersätts kommer från skogsbränsle. Ett fall 
då det skulle kunna bli aktuellt att allokera en del av industrins utsläpp till värmen är om den ökade 
möjligheten att kyla (från industrins sida) vattenflöden utnyttjas för att producera mer el i interna processer. 
I det fallet skulle industrin rent tekniskt bli en kraftvärmeproducent och värmen borde då, belastas med en 
viss miljöpåverkan.   

Det mesta av potentialen för industriell restvärme i Östergötland (73 procent) befinner sig i närheten av 
fjärrvärmenät som betjänas av ett avfallseldat kraftvärmeverk. När restvärme levereras till ett sådant system 
uppstår två systemkonflikter: det första är att värmen konkurrerar med kraftvärmeverkets kylbehov och man 
förlorar möjlighet till elproduktion (el som kan ersätta annan el på den öppna marknaden), den andra är att 
avfallsströmmen är konstant och avfallet måste behandlas även om det finns industriell restvärme. Det första 
problemet illustreras i figur 7 där de totala utsläppen av växthusgaser skulle öka markant om restvärmen från 
industri 1-3 skulle levereras till de näraliggande fjärrvärmenäten och den förlorade elproduktionen antas 
skulle ha ersatt en europeisk elproduktion. Problemet kan man till viss del undvika genom att leveransen av 
restvärme till fjärrvärmenätet i första hand sker under vinterhalvåret, då produktionsmixen till fjärrvärme 
innehåller även annan värmeproduktion, till exempel från skogsbränsle eller olja. På systemnivå skulle man 
också kunna tänka sig att hitta andra applikationer för fjärrvärme så att värmeunderlaget ökar, så att det inte 
blir någon konkurrens mellan restvärmen och kraftvärmen. Det andra problemet skulle teoretiskt kunna lösas 
med att avfallsförbränning förläggs till geografiskt till orter där det inte finns någon industriell restvärme att 
tillgå. Denna lösning är givetvis svår att genomföra i efterhand, men man skulle kunna tänka sig att 
myndigheterna vid tillståndsgivningen inte skulle tillåta uppförandet av avfallsbaserad kraftvärme i närheten 
av industrier med stort värmeöverskott. Detta är antagligen mycket kontroversiellt då dels kommunerna har 
en skyldighet att hantera avfall som uppkommer inom den geografiska kommunen och dels för att 
avfallsbaserad kraftvärme är mycket lönsamt.  



   

 27 

 
Figur 7. Potentiell förändring av totala utsläpp av koldioxidekvivalenter vid utnyttjande av den totala restvärmepotentialen i 
Östergötland och Örebro län vid sommar- respektive vinterproduktion av fjärrvärme. Ökning av koldioxidutsläpp härstammar från 
förlorad elproduktion till följd av minskat värmeunderlag i fjärrvärmenäten. Industri 4 och 5 finns vid biobränslebaserade 
fjärrvärmenät utan elproduktion och där påverkar inte val av system för förlorad elproduktion resultatet. 
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6 Slutsatser 

De beräkningar som gjorts i denna studie visar att det alltid är positivt ur miljösynpunkt att ersätta 
fjärrvärmeproduktion med industriell restvärme om fjärrvärmen produceras i en hetvattenpanna om 
restvärmen räknas som ”gratis” ur miljösynpunkt. En fjärdedel av potentialen i Östergötland och all 
potential i Örebro län ligger inom denna kategori. Denna mängd värme motsvarar 4 500 villors behov av 
värme och tappvarmvatten.   

När det gäller att ersätta värme från kraftvärmeverk beror resultaten till hög grad på hur systemgränser för 
elproduktion är satta och vilken allokeringsprincip som används. Resultatet blir positivt ur miljösynpunkt 
när kraftvärmen är avfallsbaserad och den förlorade elproduktionen antas skulle ha ersatt nordisk elmix. 
Resultatet blir negativt ur miljösynpunkt så länge ingen miljöpåverkan allokeras till restvärmen och den 
förlorade elproduktionen antas skulle ha ersatt europeisk elmix. Tre fjärdedelar av potentialen, 55 GWh, i 
Östergötland ligger inom denna kategori. Denna mängd värme motsvarar 2 700 villors behov av värme och 
tappvarmvatten.   
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