
  

 

Resurseffektiv 
livsmedelsproduktion  

Tillämpning av industriell symbios för ökad 

resurseffektivitet inom den svenska tomatodlingsbranschen  

 

 

 

 

 
 

 

Emilia Danielsson & Emelie Torgnyson 

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01856—SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Industriell miljöteknik 

 

 



  

 

Resurseffektiv 
livsmedelsproduktion 

Tillämpning av industriell symbios för ökad 

resurseffektivitet inom den svenska tomatodlingsbranschen  

 

Resource efficient food 
production 

Applying industrial symbiosis for increased resource 

efficiency in the Swedish tomato industry 

 

 

 

Emilia Danielsson & Emelie Torgnyson  

 

 

Handledare vid LiU: Stefan Anderberg 

Examinator vid LiU: Mats Eklund 

Handledare på Swerea Swecast: Martin Wänerholm 

 

 

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01856—SE 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Industriell miljöteknik 



 

i 

 

Abstract 
Industries with energy costs as a large proportion of their total costs are greatly affected 
by the instruments deployed to cope with the Swedish climate and energy policy goals. 
With energy costs representing more than 30 % of the total costs, tomato cultivators are 
one of the affected industries. In order to remain competitive with other countries, a 
more resource- and cost-efficient cultivation of tomatoes in greenhouses is desirable in 
Sweden. Based on the concept of industrial symbiosis, this study investigates the 
prerequisites for a resource-efficient production of locally grown tomatoes in Sweden 
through the utilization of low grade industrial waste heat. The study is based on the 
foundry industry as the supplier of waste heat. 

To investigate the environmental, technical and economic potential of the exchange of 
waste heat, a comparative life cycle assessment, an inventory of the supply of industrial 
waste heat in Sweden, a compilation of potential technologies for the recovery of low 
grade industrial waste heat for heating greenhouses and a comparative life-cycle cost 
calculation were carried out. To investigate the possibility of realizing the potential, an 
interview study with the aim to identify key barriers, drivers and success factors for 
waste heat recovery as well as design options for the waste heat agreement was 
conducted. A design proposal for waste heat agreements between the operators were 
developed to show how some of the identified barriers can be overcome. 

The result shows that there is a great potential to reduce the carbon footprint from the 
production of tomatoes by utilizing waste heat. The result also shows that the amount 
of industrial waste heat in Sweden would be more than enough to make the country 
self-sufficient in tomato production. Today, there are no developed technologies for 
utilizing low grade waste heat for heating greenhouses. Using conventional techniques 
entail excessive costs due to the low temperatures. This is particularly true when the 
heat flow is not continuous. Therefore, technological development is necessary to 
increase the potential of the concept. 

The interview study indicates that the main barriers to realizing an exchange of waste 
heat are lack of knowledge regarding the available amount of waste heat, lack of 
continuous flows of waste heat and uncertainty regarding the design of an agreement 
for purchase/sales of waste heat. The main drivers are economic, but concern for future 
legislation on waste heat and social driving forces, such as creation of new job 
opportunities and a prosperous countryside, are also important. The success factors of 
greatest importance are the ability of both parties to benefit from the exchange, a 
mutual quest for both parties to be successful with their businesses and that there are 
other forces than economic ones to initiate collaboration on an exchange of waste heat. 

The majority of the identified barriers to waste heat exchange are associated with the 
collaboration between different parties. Therefore, it is important that these barriers 
are overcome by designing a waste heat agreement that is beneficial to both parties. 
The parts of the agreement that are crucial are the term of agreement, security of 
supply, allocation of costs and the price setting of the heat. 

Overall, it can be said that there is a great potential for the waste heat concept, but 
many barriers and questions remain before realization is possible. This study has 
contributed with knowledge about the current situation regarding the potential to 
realize a waste heat exchange between an industry and a greenhouse. The study 
provides insight into what remains to be established before the commercialization of 
the concept is possible. 
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Sammanfattning  
Branscher vars energikostnader utgör en stor andel av de totala kostnaderna påverkas i 
stor utsträckning av de styrmedel som införts för att klara de svenska klimat- och 
energipolitiska målen. Med energikostnader som utgör drygt 30 procent av 
totalkostnaden tillhör tomatodlarna en av de branscher som påverkas. För att stärka sin 
konkurrenskraft gentemot andra länder krävs en mer resurs- och kostnadseffektiv 
växthusodling av tomater i Sverige. Med utgångspunkt i konceptet industriell symbios 
utreds i studien förutsättningarna för en resurseffektiv produktion av närodlade tomater 
i Sverige genom tillvaratagande av låggradig industriell spillvärme. Studien tar sin 
utgångspunkt i gjuteriindustrin som spillvärmeleverantör. 

För att utreda spillvärmeutbytets miljömässiga, tekniska och ekonomiska potential 
genomfördes en jämförande livscykelanalys, en inventering av tillgången på industriell 
spillvärme i Sverige och en sammanställning över möjliga tekniker för tillvaratagande av 
låggradig industriell spillvärme för uppvärmning av växthus respektive en jämförande 
livscykelkostnadsberäkning. För att utreda möjligheterna att realisera potentialen 
genomfördes en intervjustudie med syfte att identifiera viktiga hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer för spillvärmeutbytet samt möjliga utformningar på ett 
spillvärmeavtal. För att visa på hur några av de identifierade hindren kan överbryggas 
togs ett förslag på avtalsmodell fram.  

Resultatet visar att det finns potential att minska klimatpåverkan från produktionen av 
tomater genom att utnyttja spillvärme. Resultatet visar även att mängden industriell 
spillvärme i Sverige är tillräcklig för att göra landet självförsörjande på tomater. I 
dagsläget finns dock ingen utvecklad teknik för att tillvarata spillvärme av låg temperatur 
för uppvärmning av växthus. Användning av konventionell teknik medför orimligt höga 
kostnader på grund av de låga temperaturerna. Detta gäller inte minst när ett 
spillvärmeflöde inte är kontinuerligt. Teknikutveckling är därmed nödvändig för att öka 
konceptets potential.  

Intervjustudien indikerar att de främsta hindren för att realisera spillvärmeutbyten är 
kunskapsbrist angående tillgänglig mängd spillvärme, brist på kontinuerliga 
spillvärmeflöden samt osäkerhet kring utformning av spillvärmeavtalet. De främsta 
drivkrafterna som identifierats är av ekonomisk karaktär men även oro för framtida 
lagstiftning angående spillvärme samt sociala drivkrafter, i form av vilja att skapa fler 
arbetstillfällen och en levande landsbygd, är av vikt. Betydande framgångsfaktorer är 
möjligheten för båda parter att tjäna på utbytet, ömsesidig strävan efter att bägge 
parter ska lyckas med sina respektive verksamheter samt att det finns andra drivkrafter 
än de rent ekonomiska för att inleda ett samarbete kring ett spillvärmeutbyte. 

Flertalet av de identifierade hindren för spillvärmeutbytet är förknippade med 
aktörssamverkan. Det är därför viktigt att dessa hinder överbryggas genom att utforma 
ett spillvärmeavtal som är förmånligt för bägge parter. De punkter i avtalet som är av 
störst vikt är bindningstiden, leveranssäkerheten, kostnadsfördelning samt prissättning.  

Sammantaget kan det konstateras att det finns potential för konceptet men att många 
hinder och frågetecken kvarstår innan en realisering är möjlig. Denna studie har bidragit 
med kunskap kring nuläget avseende möjligheterna att realisera ett spillvärmeutbyte 
mellan en industri och ett växthus. Studien ger inblick i vad som kvarstår att utreda 
innan kommersialisering av konceptet är möjligt.  
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1. Inledning 
Sverige står idag inför utmanande klimat- och energipolitiska mål. EU:s 20-20-20 mål sätter den 
lägsta nivån för klimat- och energipolitiken i EU med mål om 20 procent lägre växthusgasutsläpp år 
2020 jämfört med 1990 års nivåer, att förnybara energikällor ska stå för 20 procent av energibehovet 
samt en ökad energieffektivitet med 20 procent till år 2020 (Europeiska kommissionen, 2011). I 
Sverige har regeringen, genom propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik 
(2008/09:163), valt att sätta mer ambitiösa mål gällande förnybar energi och minskade 
växthusgasutsläpp. De svenska målen innebär 40 procent minskning av växthusgasutsläppen och 50 
procent andel förnybar energi (Regeringens proposition, 2008/09:163).  

De utmanande svenska målen kan medföra att företag i Sverige får svårt att stå sig i konkurrensen 
med andra länder eftersom de svenska företagen utsätts för kostnader som företag i andra länder 
inte har (Ankarhem & Brännlund, 2006). Av denna anledning är det av intresse att försöka hitta vägar 
där de svenska klimat- och energipolitiska målen nås, samtidigt som de svenska företagen behåller 
sin konkurrenskraft. En möjlig väg att gå är att försöka öka resurs- och kostnadseffektiviteten genom 
att skapa ett kretsloppssamhälle där material- och energiflöden utnyttjas i flera led (Ammenberg, 
2004). Utnyttjade av resurser i flera led kan åstadkommas genom tillämpning av konceptet industriell 
symbios (Chertow, 2000; Ristola & Mirata, 2007). Industriell symbios innebär kortfattat att aktörer 
samverkar i form av utbyten av restflöden och på så sätt kan uppnå både ekonomiska och 
miljömässiga konkurrensfördelar. 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den svenska tomatodlingsbranschen vilket är en bransch som i 
hög grad påverkas av de svenska klimat- och energipolitiska målen (Lööv et al, 2011). De senaste 
årens förändringar i den svenska energipolitiken har medfört att tomatodlare som använder fossila 
bränslen för uppvärmning får allt högre energikostnader till följd av höjda energi- och 
koldioxidskatter. De höga energikostnaderna är en anledning till att de svenska tomatodlarna idag 
står inför en hög importkonkurrens (Lööv et al, 2011).  

Den höga importkonkurrensen har gett utslag på den svenska marknaden. Trots att svenskarnas 
konsumtion av tomater ökar1 (Johansson, 2013) minskar den inhemska produktionen (Lööv et al, 
2011). Detta har medfört att självförsörjningsgraden av tomater har minskat från 20 till 14 procent 
under perioden 2004-2011 (Johansson, 2013). Istället importeras allt mer tomater, framförallt från 
Nederländerna varifrån 70 procent av importen sker. De svenska tomatodlarna är således i behov av 
en mer kostnads- och resurseffektiv odling av tomater för att stärka sin konkurrenskraft.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utreda förutsättningarna för resurseffektiv produktion av 
närproducerade2 tomater i Sverige genom tillvaratagande av låggradig industriell spillvärme3. Syftet 
besvaras genom följande två frågeställningar: 

                                                           
1 Den svenska konsumtionen av tomater ökade med 15 procent under perioden 2001-2010 (Johansson, 2013). 
2 En enhetlig definition av närproducerat finns inte idag (Clarin, 2010). Med närproducerade tomater avses i 

denna studie tomater som distribuerats inom en radie som är lika lång som avståndet mellan odlingsplats och 
närmsta större stad. 
3 Med spillvärme avses i denna studie överskottsvärme från industriella processer som är tillgänglig efter det 

att verksamheten, i den mån det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart, utnyttjat värmen för att tillfredsställa 
det interna värmebehovet. Med låggradig industriell spillvärme avses spillvärme i temperaturintervallet 30-
60 °C. 
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F1: Vilken miljömässig, teknisk och ekonomisk potential finns för ett spillvärmeutbyte mellan en 
industri och ett växthus med odling av tomater? 

F2: Vad krävs för att realisera ett spillvärmeutbyte mellan en industri och ett växthus med odling 
av tomater? 

Studien tar utgångspunkt i forskningsområdet industriell symbios. Potentialen för spillvärmeutbytet 
analyseras utifrån tidigare forskning, livscykelberäkningar och utifrån en enkätundersökning. I syfte 
att utreda vad som krävs för att realisera spillvärmeutbytet analyseras hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer samt möjliga utformningar på ett spillvärmeavtal utifrån litteratur samt en 
intervjustudie. För att visa hur några av de identifierade hindren kan överbryggas tas ett förslag på 
avtalsmodell fram.  

1.2. Projektkontext 

Examensarbetet genomförs inom ramen för projektet Resurssnåla livsmedel som drivs av 
forskningsinstitutet Swerea SWECAST. Projektet avser utreda möjligheterna att skapa kretslopp i 
samhället enligt Figur 1. Fyra aktörer ingår i det studerade systemet; spillvärmeleverantör, växthus, 
kund och biogasanläggning. Spillvärmeleverantören kan utgöras av en industri, ett kraftvärmeverk 
eller en annan aktör som har tillgänglig spillvärme. Spillvärme från spillvärmeleverantören kan 
användas för att värma upp växthuset. För att öka produktionen i växthuset kan koldioxid, antingen 
från spillvärmeleverantören eller från en biogasanläggning, tillföras. Tomaterna distribueras lokalt 
och kunderna kan utgöras av återförsäljare, som matvaruaffärer, eller av direkta kunder som 
exempelvis restauranger eller hushåll. Det organiska avfallet, både från växthus och från kund, kan 
skickas till en biogasanläggning för produktion av biogas och växtnäring i form av en rötrest. 
Rötresten kan användas som växtnäring i växthuset eller i någon annan verksamhet. Biogasen kan 
användas som energikälla hos spillvärmeleverantören eller i någon annan tillämpning som 
exempelvis fordonsbränsle.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1. Översiktlig beskrivning av det system Swerea SWECAST beaktar i sitt projekt.  

Systemet som beskrivits ovan representerar ett slutet kretslopp, skapat genom sammankoppling av 
olika aktörer, och kan ses som en del av visionen om ett framtida kretsloppssamhälle. Systemet är 
dock komplext och att skapa samtliga utbyten mellan aktörerna kan vara svårt. Som tidigare nämnts 
kommer fokus vara på spillvärmeutbytet mellan spillvärmeleverantören och växthuset. Som 
representant för aktören spillvärmeleverantör väljs gjuteriindustrin på grund av branschens starka 
koppling till Swerea SWECAST samt dess tillgång till låggradig spillvärme (se Avsnitt 3.2.2.). Som 
redan nämnts ligger fokus på att studera växthusodling av tomater, varför tomatodlare väljs som 
representant för växthusaktören. Vidare utgår studien från nybyggnation av växthus. Avgränsningen 
anses relevant eftersom växthusbranschen enligt Sandin (personlig kommunikation) är i behov av 
upprustning. I samband med upprustningen kan odlarna överväga alternativa placeringar av sin 
verksamhet, exempelvis i närheten av en potentiell spillvärmeleverantör. 
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1.3. Liknande projekt i Sverige 

Det finns indikationer på att det i Sverige finns ett intresse av att tillämpa industriell symbios inom 
växthusnäringen. Ett antal projekt som fokuserar på spillvärme som källa för uppvärmning av växthus 
har startas under de senaste åren (Energikontor Sydost, u.å.; SLU, 2012; Sundsvalls Tidning, 2012; 
Svensk Fjärrvärme, 2012; Triple Steelix Industrial Region, u.å.). För att ge läsaren en bild av hur 
arbetet med tillvaratagande av spillvärme inom växthusnäringen ser ut i dagsläget följer en kort 
presentation av ovan nämnda projekt. 

1.3.1. Swedish Surplus Energy Collaboration 

Den 17 december år 2012 startades forsknings- och utvecklingsprogrammet Swedish Surplus Energy 
Collaboration (SSE-C) med syfte att utreda möjligheterna att utnyttja låggradig industriell spillvärme 
för livsmedelsproduktion (SLU, 2012). Medlemmar i programmet är bland annat kommuner, 
universitet och livsmedelsindustrier (Sandin, personlig kommunikation). Inom programmet drivs ett 
antal projekt med syfte att skapa pilotanläggningar för livsmedelsproduktion med spillvärme som 
energikälla.  

1.3.2. Ånge och Härnösands kommuner 

Under år 2012 genomförde Ånge kommun och Härnösands kommun en förstudie för att utreda 
möjligheterna att använda spillvärme från Eka:s fabriker i Alby för att producera livsmedel 
(Sundsvalls Tidning, 2011; Sundsvalls Tidning, 2012). I förstudien undersöktes möjligheterna att 
starta en kombinerad tomat- och fiskodling. Resultatet visade att det skulle medföra stora 
investeringskostnader att starta en sådan anläggning och att vidare utredning av intresset samt 
möjligheter att få ekonomiskt stöd från EU behöver utredas (Sundsvalls Tidning, 2012).  

1.3.3. Hofors 

I Hofors startades under hösten år 2013 ett projekt med målet ta fram ett underlag för projektering 
av spillvärmebaserade växthus (Triple Steelix Industrial Region, u.å.). Syftet med projektet är att 
skapa underlag för att bygga två pilotanläggningar. Den ena pilotanläggningen innefattar en 
direktkoppling till en stålindustri för utnyttjande av spillvärme vid en temperatur på ca 40 °C medan 
syftet med den andra anläggningen är att utnyttja fjärrvärmenätets returtemperatur (Olsson, 
personlig kommunikation). Fokus ligger på att utreda tekniska lösningar samt den ekonomiska 
lönsamheten för pilotanläggningarna.  

1.3.4. Kronobergs län 

I Kronobergs län ska en inventering av tillgänglig spillvärme i länet samt en sammanställning över 
möjliga tekniker för uppvärmning av växthus med låggradig spillvärme genomföras (Energikontor 
Sydost, u.å.). Vidare ska möjligheten att använda LED-belysning i växthusodling och möjliga 
affärsmodeller för socialt företagande4 utredas.  En demonstrationsanläggning planeras vid en 
anläggning med tillgänglig spillvärme i Växjö kommun. En förhoppning är att på detta sätt kunna 
förse kommunala verksamheter med lokalt odlade grönsaker. 

1.3.5. Linköping 

I Linköping finns planer på att bygga ett vertikalt växthus (Svensk Fjärrvärme, 2012). Det vertikala 
växthuset ska värmas upp med spillvärme från närliggande kraftvärmeproduktion och växtrester från 
växthuset kommer att rötas i en närbelägen biogasanläggning.  

                                                           
4 Sociala företag driver ”… näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har 

stora svårigheter att få eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.” (Tillväxtverket et al, 2010:2)  
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1.4. Rapportstruktur 

I Figur 2 ges en översikt av rapportstrukturen. Efter det inledande kapitlet (Kapitel 1) följer en 
teoretisk bakgrund (Kapitel 2) som placerar denna studie i en vetenskaplig kontext inom industriell 
ekologi och industriell symbios. Kapitlet avslutas med en sammanställning av vetenskapliga studier 
kring spillvärmeuppvärmda växthus. I Kapitel 3 ges en beskrivning av de branscher som ligger till 
grund för studien i syfte att ge läsaren en förståelse för branschernas respektive förutsättningar. I 
Kapitel 4 presenteras de metoder som använts för att besvara frågeställningarna.  

I de efterföljande tre kapitlen presenteras resultatet av studien. I Kapitel 5 redogörs för potentialen 
att realisera spillvärmeutbytet utifrån beskrivning av den miljömässiga, tekniska och ekonomiska 
potentialen. Därefter följer (i Kapitel 6) en presentation av de hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer som via intervjustudien identifierats för utbytet.  I Kapitel 7 ges sedan ett förslag 
på avtalsmodell mellan de involverade aktörerna baserat på erfarenheter från tidigare studier samt 
de synpunkter kring spillvärmeavtalet som framkom under intervjustudien. 

Rapporten avslutas med en diskussion och en presentation av de viktigaste slutsatserna (Kapitel 8) 
samt förslag på områden för fortsatt forskning (Kapitel 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Rapportstruktur med kapitelhänvisningar. 

9. Fortsatt forskning 

8. Diskussion och slutsatser 

7. Utformning av spillvärmeavtal 

 

Resultat 6. Hinder, drivkrafter & framgångsfaktorer  

5. Potentialbedömning 

4. Metod 

3. Bakgrund 

                                                   1. Inledning 

2. Vetenskaplig kontext 
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2. Vetenskaplig kontext 
I detta kapitel presenteras teori med anknytning till det vetenskapliga sammanhang som studien 
befinner sig inom. I Avsnitt 2.1 presenteras det för studien övergripande ämnesområdet industriell 
ekologi följt av en presentation av ämnesområdet industriell symbios i Avsnitt 2.2. I Avsnitt 2.3 
presenteras tidigare studier kring spillvärmeuppvärmda växthus.  

2.1. Industriell ekologi 

Samhällets miljöpåverkan kan i stort anses orsakas av material- och energiflöden (Ammenberg, 
2004). Av denna anledning är det av vikt att försöka minimera dessa flödens påverkan på miljön. Ett 
sätt att göra detta är genom att sträva efter att skapa ett så kallat kretsloppssamhälle vilket 
definieras som ”… ett samhälle som bygger på principen att naturresurserna ska användas, 
återanvändas, återvinnas och slutligen omhändertas med minsta möjliga förbrukning av resurser och 
utan att naturen skadas.” (Ammenberg, 2004:42).  

Industriell ekologi är ett forskningsområde som fokuserar på att sluta samhällets material- och 
energiflöden genom att arbeta med naturens slutna flöden som norm (Ammenberg, 2004). Inom 
området ses de industriella systemen som en form av ekosystem (Erkman, 1997). Både naturliga 
ekosystem och industriella system byggs upp av flöden av material, energi och information och de 
industriella systemen är även beroende av resurser som tillhandahålls av de naturliga ekosystemen. 
Graedel och Allenby (2010:54) definierar industriell ekologi enligt: 

Industriell ekologi är det sätt genom vilket mänskligheten medvetet kan närma sig och 
upprätthålla hållbarhet givet en fortsatt ekonomisk, kulturell och teknisk utveckling. 
Konceptet kräver att ett industriellt system inte ses som isolerat från dess omgivande 
system, utan i samförstånd med dem. Det är en systemsyn vilken syftar till att optimera 
den totala materialcykeln från jungfruligt material, till färdigt material, till komponent, 
till produkt, till förbrukad produkt, och slutligt bortskaffande.5 

Genom att skapa en förståelse för funktionen hos såväl de naturliga ekosystemen som de industriella 
systemen samt de industriella systemens interaktion med biosfären, kan de industriella systemen 
rekonstrueras till att efterlikna de naturliga ekosystemen (Erkman, 1997). Ett sätt att rekonstruera de 
industriella systemen till att efterlikna de naturliga ekosystemen är att gå från linjära flöden av 
material och energi till slutna, cykliska flöden (Ehrenfeld & Gertler, 1997; Lowe & Evans, 1995). På så 
sätt bildas industriella ekosystem som består av en väv av aktörer som samverkar med varandra 
genom att utbyta restprodukter enligt principen att ett företags restprodukter blir ett annat företags 
råvara (Korhonen, 2001; Lowe & Evans, 1995). Syftet med arbetet att sluta flöden är att utveckla 
industriella system som är mer långsiktigt hållbara genom att minska systemens behov av råmaterial 
och primärenergi samtidigt som avfallsmängderna och utsläppen av föroreningar minskar. 

2.2. Industriell symbios 

Den del av industriell ekologi som fokuserar på framväxten av industriella ekosystem där de 
inblandade aktörerna samverkar genom utbyten av restprodukter, och på så sätt ökar 
resurseffektiviteten för systemet som helhet, kallas industriell symbios (Chertow, 2000; Ehrenfeld & 
Gertler, 1997; Lowe & Evans, 1995).  

Inom naturvetenskapen syftar begreppet ”symbios” på den samexistens som förekommer mellan 
olika arter där båda arter har ett ömsesidigt utbyte av varandra (Chertow, 2000). På samma sätt 
innebär industriell symbios samverkan mellan olika företag där de involverade aktörerna erhåller en 
kollektiv fördel som är större än om företagen hade agerat på egen hand. Chertow (2000:314) 
definierar industriell symbios enligt:  

                                                           
5 Fri översättning från engelska. 
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Industriell symbios engagerar traditionellt sett enskilda företag i ett kollektivt samarbete 
för att nå konkurrensfördelar genom ett utbyte av material, energi, vatten och 
biprodukter. Industriell symbios förutsätter samarbete och tar vara på de möjligheter 
som följer av geografisk närhet mellan olika verksamheter.6 

Ett annat sätt att beskriva begreppet industriell symbios är ”… som en beskrivning av alla 
arrangemang som innebär att företag utbyter restflöden som, i frånvaron av en kund, skulle ha 
betraktats som avfallsflöden och således skulle ha inneburit en belastning för miljön.” 7 (Chertow & 
Ehrenfeld, 2012:13). I denna studie väljs Chertows (2000) definition av industriell symbios på grund 
av att geografisk närhet är en förutsättning för det utbyte som studeras.   

2.2.1. Två modeller för uppkomsten av industriell symbios  

I den vetenskapliga litteraturen förekommer främst två modeller för uppkomsten av industriell 
symbios; planerad respektive självorganiserad industriell symbios (Chertow, 2007).  

Planerad industriell symbios innebär att aktörer som kan ha vinning av att utbyta restflöden med 
varandra på förhand identifieras och sedan samlokaliseras (Chertow & Ehrenfeld, 2012). Ofta handlar 
planerad industriell symbios om skapandet av så kallade ekoindustriella parker, det vill säga ett 
förbestämt industriområde där marken hyrs ut eller säljs till aktörer med förenliga resursflöden.  

Självorganiserad industriell symbios uppkommer istället spontant genom beslut som fattas av aktörer 
med anledning av att möjliga resursutbyten, som har en ekonomisk vinning, identifierats (Chertow & 
Ehrenfeld, 2012). Det handlar då ofta om möjligheten att minska sina kostnader, öka sina intäkter 
eller expandera sin verksamhet.  Sådana utbyten uppkommer därmed mellan redan existerande 
aktörer inom ett område. En viktig faktor i detta sammanhang är att aktörerna oftast inte är 
medvetna om den större bilden som föreligger och vilka miljömässiga fördelar som utbytena bidrar 
till i ett större system (Chertow, 2007). Det händer dock att utbytena uppmärksammas av samhället 
och att de miljömässiga fördelarna på så sätt uppdagas vilket i många fall kan initiera ett ökat 
samarbete mellan de ingående aktörerna (Chertow & Ehrenfeld, 2012). 

2.2.2. Hinder för att inleda industrisymbiotiska samarbeten 

I många fall där det gått att identifiera både ekonomiska och miljömässiga fördelar med ett 
resursutbyte mellan företag har utbytet ändå inte realiserats (Fichtner et al, 2005). Detta till följd av 
att det finns ett antal barriärer som kan hindra samverkan i form av resursutbyten mellan företag. 
Fichtner m.fl. (2005) har genom två fallstudier, 25 intervjuer med beslutsfattare på industriföretag 
samt en litteraturanalys identifierat hinder för aktörssamverkan med fokus på industriell symbios. 
Liknande hinder, som Fichtner m.fl. (2005) lyfter, nämns även av Gibbs (2003), Chertow (2000), 
Mirata (2004) samt Sakr m.fl. (2011). Enligt Fichtner m.fl. (2005) kan hindren delas in i kategorierna 
personliga hinder, företagsinterna hinder samt hinder för samverkan mellan företag.  

De personliga hindren är relaterade till individuellt motstånd till samverkan mellan företag (Fichtner 
et al, 2005). Motståndet kan bero på brist på information angående de positiva fördelar som 
samverkan mellan företag kan leda till, brist på tid samt att andra saker får högre prioritet eller att 
samarbeten för ökad hållbarhet inte ligger i enskilda beslutsfattares personliga intresse.  

Företagsinterna hinder beror av företagsspecifika omständigheter som kan hindra samverkan 
(Fichtner et al, 2005). Hindren kan exempelvis vara kommunikationsrelaterade och medföra att 
möjligheter till samverkan passerar obemärkt förbi eller bero av ett bristande intresse för 
hållbarhetsfrågor och samverkan inom organisationen. Hindren också bero på att investeringar med 
kort återbetalningstid prioriteras.  

                                                           
6 Fri översättning från engelska. 
7 Fri översättning från engelska. 
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Hinder för samverkan mellan företag utgörs av förutsättningar som kan försvåra ett effektivt 
samarbete mellan företag (Fichtner et al, 2005). Försvårande förutsättningar kan exempelvis utgöras 
av lagstiftning, motvilja till att vara beroende av ett annat företag, motvilja att dela med sig av 
konfidentiell information, bristande förtroende företagen emellan, otillräcklig kommunikation mellan 
företagen, osäkerhet kring hur kostnader ska fördelas mellan företagen samt brist på kvalitet, 
kvantitet och kontinuitet i de flöden som ska utbytas.  

2.2.3. Drivkrafter för att inleda industrisymbiotiska samarbeten 

Den huvudsakliga anledningen till att företag väljer att inleda ett industrisymbiotiskt samarbete är att 
de ser en möjlighet att antingen minska sina kostnader eller öka sina intäkter (Chertow, 2007). I vissa 
fall kan det handla om att ett företag vill säkra tillgången till strategiskt viktiga resurser. Det kan till 
exempel handla om resurser som vatten, energi eller sällsynta material. Ytterligare en anledning kan 
vara att företagen står under lagmässiga krav vad gäller utsläpp eller avfall där industriell symbios 
kan erbjuda en möjlighet att öka resurseffektiviteten, minska avfallet eller minska utsläppen.  

Mirata (2004) menar att konceptet industriell symbios har potential att ge både miljömässiga, 
ekonomiska och sociala fördelar. De miljömässiga fördelarna kan erhållas i form av minskad 
resursanvändning, minskat beroende av fossila bränslen samt minskade utsläpp och avfallsmängder. 
De ekonomiska fördelarna kan bestå i minskade kostnader för råmaterial, produktion och 
avfallshantering samt ökade intäkter till följd av utbyten av restflöden. De sociala fördelarna kan 
exempelvis vara skapandet av relationer mellan företag, utveckling av nya produkter och marknader, 
generering av fler arbetstillfällen samt en säkrare och renare arbetsmiljö. 

2.2.4. Faktorer som ger förutsättningar för framgångsrika industrisymbiotiska samarbeten 

Flera studier visar att de viktigaste faktorerna för att skapa industriell symbios är förtroende och 
goda relationer mellan företagen samt förmågan att samarbeta (Doménech & Davies, 2009; Gibbs, 
2003; Hoffman, 2003; Sakr et al, 2011; Thollander et al, 2010) 

Mirata (2004) och Sakr m.fl. (2011) ger tillsammans en översiktlig bild av vilka faktorer som är viktiga 
för att skapa framgångsrika industrisymbiotiska samarbeten. Framgångsfaktorerna kan kategoriseras 
i sex kategorier: symbiotiska företagsrelationer, tillfört ekonomiskt värde, medvetenhet och 
informationsspridning, lagstiftning, organisation samt tekniska faktorer (Sakr et al, 2011). En 
sammanställning av framgångsfaktorer inom respektive kategori baserat på Mirata (2004) och Sakr 
m.fl. (2011) kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanställning av identifierade framgångsfaktorer för skapandet av industriell symbios baserat på 
studier av Mirata (2004) och Sakr m.fl. (2011).  

Symbiotiska företagsrelationer  Förtroende mellan företagen 
 Goda personliga relationer mellan 

företagen 
 Öppenhet gentemot varandra och inför nya 

idéer 
 Intresse och drivkraft från båda företagen 

för arbete med resursutbyten  

Tillfört ekonomiskt värde  Båda parter tjänar på samverkan 
 Drivkraft i form av möjligheten att minska 

sina kostnader eller öka sina intäkter 

Medvetenhet och informationsspridning  Båda parter är medvetna om möjliga 
resursutbyten och fördelarna det ger 

 Tillgång till aktuell och tillförlitlig 
information 

 Båda företagen är villiga att dela med sig av 
företagsintern information 
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Tabell 1 [forts.]. Sammanställning av identifierade framgångsfaktorer för skapandet av industriell symbios 
baserat på studier av Mirata (2004) och Sakr m.fl. (2011). 

Lagstiftning  Miljölagstiftningen fungerar som en 
katalysator för resursutbyten 

Organisation   Företagsintern strategi innefattar 
samverkan genom resursutbyten 

Tekniska faktorer  Tillgång till pålitlig och kostnadseffektiv 
teknik för att realisera utbytet 

 Det finns teknisk kunskap inom företagen 
för att identifiera och realisera 
resursutbyten 

2.3. Spillvärmeuppvärmda växthus 

Intresset för aktörssamverkan i form av spillvärmeutbyten mellan växthus och kraftverk växte fram 
under 1970-talet i de norra delarna av USA och resulterade i att ett flertal pilotanläggningar byggdes 
(Helgeson et al, 1986). Den bakomliggande orsaken till intresset var drivkraften att minska 
uppvärmningskostnaderna för växthusodlarna, vilka hade börjat bli allt högre till följd av stigande 
priser på fossila bränslen. Exempelvis undersökte Olszewski (1978) möjligheten att minska 
tomatodlares uppvärmningskostnader genom att utnyttja spillvärme från kraftverk i temperaturer 
lägre än 49 °C. Resultatet från undersökningen visade att detta var ekonomiskt försvarbart, jämfört 
med fossila bränslen, för temperaturer ned till 27 °C och i vissa fall även ned till 21 °C. I Rumänien 
och Kanada finns exempel på liknande spillvärmeutbyten under samma tidsperiod (se Van Der Horst, 
1972 respektive Weseen, 2001).  

Ett förnyat intresse för spillvärmeuppvärmda växthus har uppstått under senare år i länder med 
nordligt klimat till följd av höga energikostnader och negativa externa effekter relaterade till fossila 
bränslen (Andrews & Pearce, 2011). Den ekonomiska potentialen för att utnyttja spillvärme för 
uppvärmning av växthus har undersökts i ett antal studier under 2000-talet (se Weseen, 2001; 
Chinese et al, 2005; Andrews & Pearce, 2011). Resultatet från studierna visar att utnyttjande av 
spillvärme för uppvärmning av växthus kan utgöra ett lönsamt alternativ till fossila bränslen i form av 
olja (Chinese et al, 2005)8 och naturgas (Weseen, 2001; Andrews & Pearce, 2011)9. Det finns även 
studier som fokuserar på tekniska aspekter av spillvärmeutbytet (se Uzakov, 2011)10. 

I USA har Leffler m.fl. (2012)11 också undersökt möjligheterna att utnyttja spillvärme men ur ett 
annat perspektiv. De har utrett för- och nackdelar med olika alternativ för tillvaratagande av 
spillvärme, där uppvärmning av växthus utgör ett av alternativen. Identifierade fördelar med 
tillvaratagande av spillvärme i växthus är att åretruntodling möjliggörs och att inga vattenförluster 
sker eftersom systemet är slutet.  Nackdelar som identifierats är att mycket mark tas i anspråk, att 
behovet av spillvärme varierar över året samt att värmebehovet påverkas av solinstrålning.  Andrews 
och Pearce (2011) har istället identifierat ett antal risker med spillvärmeutbyten mellan industri och 
växthus. Exempelvis uppmärksammar de risken att mängden spillvärme kan förändras över tid, vilket 
kan orsakas av en instabil process eller en oregelbunden produktion. Vidare menar de att det ligger 
en risk i att växthuset blir beroende av industrin. Om industrin går omkull innan investeringen i 
spillvärmesystemet har återbetalts kan växthusodlaren ha svårt att konvertera till ett annat bränsle.    

                                                           
8 Resultatet baseras på utnyttjande av spillvärme (45 °C) från ett avfallsbaserat kraftverk (Chinese et al, 2005).  
9 Resultatet baseras på utnyttjade av spillvärme från en kompressorstation (Weseens, 2001) respektive varma 
rökgaser från en glastillverkare vid odling av tomater (Andrews & Pearce, 2011).  
10 Uzakov (2011) beskriver bland annat energibalansen i en pilotanläggning i Pakistan där spillvärme från ett 
kyllager för grönsaker utnyttjas för uppvärmning av ett växthus. Ett dieselkraftverk har även installerats i 
anslutning till kyllagret vars rökgaser utnyttjas i växthuset, både i form av värme och av koldioxid. 
11 Studien avser spillvärme (45°C) från ett koleldat kraftverk (Leffler et al, 2012).  
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3. Branschbeskrivning 
I detta kapitel presenteras växthusodling av tomater respektive gjuteriindustrin i Sverige i syfte att ge 
läsaren en grundläggande förståelse för förutsättningarna i de båda branscher som studien inriktar 
sig på.  

3.1. Växthusodling av tomater i Sverige 

I detta avsnitt presenteras växthusodlingen av tomater i Sverige med fokus på de förutsättningar som 
är av betydelse för att förstå de svenska tomatodlarnas situation. Informationen i Avsnitt 3.1.2 och 
3.1.4 har använts som utgångspunkt vid genomförandet av livscykelanalysen (se Avsnitt 4.3) medan 
informationen i avsnitt 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 och 3.1.5 är av betydelse för att förstå resultatet av 
intervjustudien som presenteras i Kapitel 6 respektive 7.  

3.1.1. Tomatodlingsbranschen i siffror 

Svensk tomatodling sker främst i Skåne och Blekinge län vilka tillsammans stod för 82 procent av den 
svenska tomatodlingsarealen år 2011 (Stenberg, 2012). Den totala tomatodlingsarealen i Sverige 
uppgick till 349 413 m2 samma år och antalet tomatodlingsföretag var 176 st. Detta kan jämföras 
med 1987 års areal på 685 426 m2 och 479 företag. Det har således skett en kraftig minskning av 
både odlingsareal och antalet tomatodlingsföretag. Avkastningen per kvadratmeter har dock ökat 
under perioden från 23 kg/m2 år 1987 till 39 kg/m2 år 2011. Produktionen av svenska tomater 
uppgick år 2011 till ca 14 000 ton (Lööv et al, 2011). Alla tomater som odlas i Sverige konsumeras i 
Sverige och hela produktionen går till färskvaruhandeln.  

Under perioden 1984-2009 fördubblades svenskarnas tomatkonsumtion (Lööv et al, 2011) och år 
2010 konsumerade svenskarna 9,72 kg tomater per person (Johansson, 2013). Den svenska 
tomatproduktionen minskar dock successivt, främst till följd av den allt hårdare konkurrensen från 
andra länder (Lööv et al, 2011). År 2011 importerades ca 90 000 ton tomater (Johansson, 2013). Av 
dessa importerades omkring 70 procent från Nederländerna och 20 procent från Spanien12. Den 
minskade produktionen av svenska tomater och den ökade importen har inneburit att 
självförsörjningsgraden av tomater i Sverige har minskat från 20 procent år 2004 till 14 procent år 
2011. 

Svenskarna är dock beredda att betala extra för svenskodlade tomater och enligt en undersökning 
utförd av Lööv m.fl. (2011) efterfrågar mer än 70 procent av svenskarna inhemska tomater (Lööv et 
al, 2011). Anledningarna till detta är bland annat mindre användning av bekämpningsmedel och 
närheten till konsument. Gårdsförsäljning och närproducerade livsmedel är vidare något som ökar i 
popularitet hos svenskarna. Alltfler svenskar vill även ha möjlighet att göra klimatsmarta val och 
efterfrågar produkter som är producerade med lägre utsläpp av växthusgaser. Dessutom finns det 
studier (se Andrews & Pearce, 2011; Van Der Horst, 1972) som visar på fördelar med närodlade 
tomater i form av bättre smak eftersom de kan tillåtas mogna på plantan då de odlas nära 
slutmarknaden.  

3.1.2. Handelsleden för tomater 

84 procent av de svenska tomatodlarna är anslutna till en producentorganisation genom vilken de 
producerade tomaterna säljs (Lööv et al, 2011). Producentorganisationerna är föreningar som ofta 
ägs av producenterna gemensamt. Genom producentorganisationerna kan exempelvis 
marknadsföring, försäljning, logistik och inköp samordnas. En producentorganisation representerar 
oftast flera olika produkter. Av Sveriges nio godkända producentorganisationer är det fyra som 
inkluderar tomater: SydGrönt, Svenska Odlarlaget13, Mellansvenska odlare och Norrgrönt.  

                                                           
12 De resterande 10 procenten importeras från en rad olika länder världen över (Lööv et al, 2011). 
13 Fram till den 2 januari år 2014 fanns fem producentorganisationer som tillhandahöll tomater, idag är de 
enbart fyra då fd. Blekinge Grönt slagits samman med Svenska Odlarlaget (Blekinge Grönt, 2014). 
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Producentorganisationernas kunder utgörs av grossister eller detaljhandeln (Lööv et al, 2011). 
Tomaterna säljs dock oftast inte direkt till enskilda livsmedelsbutiker utan går via 
livsmedelsbutikernas centrala inköpsorganisationer eller grossister14 (SydGrönt, personlig 
kommunikation). Tomatproducenterna kan även sälja tomaterna direkt till grossist, detaljhandel eller 
till konsument via gårdsförsäljning (Lööv et al, 2011). De tomatodlare som är anslutna till en 
producentorganisation får sälja upp till 25 procent av produktionen utanför 
producentorganisationen. Storkök köper i princip uteslutande in tomater via grossister. Importen av 
tomater sker via livsmedelsbutikernas centrala inköpsorganisationer eller grossister och således inte 
via producentorganisationerna (Lööv et al, 2011). I Figur 3 visas en förenklad bild av de huvudsakliga 
handelskanalerna för tomater i Sverige.  

Producentorganisation

Grossist

Detaljhandel

Producent Konsument

Storkök

 

Figur 3. Huvudsakliga handelskanaler för tomater i Sverige. Grossisten kan även representeras av en central 
inköpsorganisation.  

Distributionen av tomater som säljs i livsmedelsbutik i Sverige sker i huvudsak med lastbil från 
odlaren till en producentorganisation och därifrån vidare till livsmedelsbutikernas centrallager eller 
till en grossist (Axfood, personlig kommunikation; Everfresh, personlig kommunikation; ICA, personlig 
kommunikation). Ibland skickas tomaterna direkt från odlare till butikernas centrallager eller grossist. 
Därifrån distribueras tomaterna vidare ut till enskilda butiker. Det händer även att butiker köper in 
tomater direkt från en odlare i de fall de vill kunna sälja närproducerade tomater. Detta har dock en 
tendens att bli betydligt dyrare för butikerna eftersom de då behöver sköta logistiken själva (ICA, 
personlig kommunikation). 

Huvuddelen av tomaterna som köps in i Sverige är utländska tomater. Anledningen till detta är dels 
att svenska tomater endast finns till försäljning i butik från april till november (Johansson, 2013), dels 
att grossisternas inköpspris för nederländska tomater är omkring 30-50 procent lägre än inköpspriset 
för svenska tomater (Axfood, personlig kommunikation; Everfresh, personlig kommunikation; ICA, 
personlig kommunikation).  

3.1.3. Prissättning av tomater 

Producentorganisationernas syfte är att stärka tomatodlarnas ställning gentemot senare 
distributionsled genom att se till att odlarna erhåller så bra priser som möjligt för sina produkter 
(Lööv et al, 2011). Det vanligaste fram till år 2014 var att priset på tomater bestämdes genom auktion 

                                                           
14 Vissa livsmedelsbutikkedjor har sin egen inköpsorganisation, exempelvis ICA, medan andra livsmedelsbutiker 
köper in tomaterna via grossist (Everfresh, 2014, personlig kommunikation; ICA, 2014, personlig 
kommunikation). Detta gäller exempelvis COOP vars butiker köper in tomaterna från grossisten Everfresh. 
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(SydGrönt, personlig kommunikation). Producentorganisationerna sålde sedan vidare tomaterna för 
det pris som sattes genom auktionen dagen innan. Av detta pris tog producentorganisationerna ut 
fem procent i försäljningsavgift medan resten av pengarna gick direkt till odlarna. Odlarna stod för 
självkostnaden förknippat med transport av tomaterna mellan odlare och producentorganisation. År 
2013 låg det genomsnittliga avräkningspriset15 för tomater på 10,48 kr/kg (Jordbruksverket, 2008). 

På grund av den dåliga lönsamheten för tomatodlarna i Sverige de senaste åren avskaffades 
auktionssystemet år 2014 (SydGrönt, personlig kommunikation). Istället har 
producentorganisationerna frågat sina medlemmar vilket snittpris över säsongen de behöver erhålla 
för sina tomater för att de ska kunna bedriva sin verksamhet på ett hälsosamt sätt. Priset för år 2014 
blev 11,50 kr/kg. Detta pris förmedlar sedan producentorganisationen vidare till kunderna som 
därefter får förbeställa den volym svenska tomater de vill ha under säsongen. Odlarna försöker sedan 
anpassa sin produktion efter de förbeställda volymerna. På så sätt minskar risken för överproduktion 
av tomater och odlarna erhåller ett bättre pris för grödan. 

I grossistledet görs ett prispåslag på tomaterna innan de säljs vidare till enskilda butiker (Everfresh, 
personlig kommunikation; ICA, personlig kommunikation). Prispåslaget motsvaras av kostnaden för 
lagerhållning, lagerhantering och transport av tomater ut till butikerna samt vinst.  

3.1.4. Växthusnäringens energianvändning och energikostnader 

Den största delen av energin som används vid växthusodling av tomater i Sverige kan härledas till 
uppvärmning medan elanvändningen i växthus står för en begränsad del av energianvändningen (ca 
två procent) (Lööv et al, 2011). Uppvärmningen av växthuset har två syften, dels att erhålla önskad 
temperatur men också för att kontrollera luftfuktigheten (Lööv et al, 2011). Elenergin används bland 
annat till automatiserad klimatreglering, värmepumpar, bevattningssystem, koldioxidtillförsel och 
belysning.  

De faktorer som påverkar energianvändningen vid växthusodling är (Lööv et al, 2011): 

 Odlingssäsongens längd 

 Geografisk placering av växthuset 

 Vilket täckmaterial16 som används i växthuset 

 Hur pass välisolerat växthuset är 

 Val av temperaturprogram i växthuset 

 Växthusets utformning och storlek 

I Sverige är energianvändningen vid växthusodling en betydande faktor för lönsamheten (Lööv et al, 
2011). Energikostnaderna utgör drygt 30 procent av totalkostnaderna för en tomatodlare (Tjärnemo 
et al, 2010). Störst energikostnad har de odlare som använder fossila bränslen för uppvärmning 
eftersom dessa även är förknippade med en energi- och koldioxidskatt. I dagsläget betalar 
växthusodlare 30 procent av den generella koldioxidskatten samt 30 procent av den generella 
energiskatten (SFS, 1994:1776). Odlarna kan dessutom beviljas ytterligare skattelättnad på 
koldioxidskatten, enligt den så kallade 1,2-procentregeln, i de fall koldioxidskatten står för mer än 1,2 
procent av förädlingsvärdet av samtliga tillverkade produkter. Ett antal förändringar i den svenska 
energipolitiken kan dock förväntas ske inom en snar framtid. I en proposition från regeringen 
(2009/10:41) föreslås att koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning höjs till 60 procent av den 
generella koldioxidskatten från och med den första januari år 2015. Likaså föreslås att 1,2-
procentsregeln avskaffas.  

                                                           
15 Avräkningspriset motsvarar det pris som producenterna erhåller för sina tomater (NE, u.å.a).  
16 Täckmaterialet är det material som växthusets väggar och tak består av (Möller Nielsen, 2007/2008). 
Exempel på täckmaterial är glas eller plast.  
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Energi- och koldioxidskatten har bidragit till att allt fler tomatodlare i Sverige har ställt om från fossila 
bränslen till förnybara energikällor för uppvärmning. År 2002 utgjordes tre procent av den tillförda 
energin, för uppvärmning av svenska växthus med tomatodling, av biobränslen och 71 procent 
utgjordes av fossila bränslen (Persson, 2012). År 2011 utgjorde biobränslen 55 % av den tillförda 
energin (se Diagram 1). Skillnaden i andel biobränslen under perioden 2002-2011 visar på den snabba 
omställning som skett de senaste åren inom växthusnäringen. De vanligaste förnybara bränslena för 
uppvärmning är bark, flis och spån medan det vanligaste fossila bränslet är naturgas (Persson, 2012). 

 

Diagram 1. Fördelning mellan olika uppvärmningskällor för växthusodling av tomater i Sverige, baserat på 
Jordbruksverkets statistik från år 2011 (Persson, 2012). 

3.1.5. Stöd till energiåtgärder inom växthusnäringen 

För investering i energirelaterade åtgärder, som investering i ett spillvärmeutbyte med en industri, 
finns det två möjliga typer av stöd genom vilka en växthusodlare kan söka bidrag; stöd till 
producentorganisationer samt stöd via landsbygdsprogrammet.  

Stödet till producentorganisationerna skapades år 1996 och är ett gemensamt stöd för växthusodlare 
inom EU (Lööv et al, 2011). Stödet innebär att producentorganisationer kan erhålla stöd för att 
genomföra vissa åtgärder. Endast de odlare som är anslutna till en godkänd producentorganisation 
kan ta del av stödet. Varje medlemsland i EU tar fram en nationell strategi för hur stödet för 
producentorganisationer ska tillämpas i landet. I Sverige är stödet uppdelat på sju17 områden. För 
varje område har ett antal åtgärder fastställts för vilka en producentorganisation kan beviljas stöd. 
Den nuvarande nationella strategin för Sverige gäller fram till och med år 2014 (Johansson & 
Mattsson, 2009). 

Stöd beviljas enbart till åtgärder som har en kollektiv prägel (Johansson & Mattsson, 2009). Med 
detta menas att åtgärderna måste kunna genomföras hos organisationens samtliga medlemmar, 
även om det sedan för varje år enbart är några utvalda växthusodlingsföretag som får ta del av 
stödet för att genomföra en viss typ av åtgärd. För att en producentorganisation ska beviljas stöd ska 
organisationen ta fram ett verksamhetsprogram med föreslagna åtgärder. En åtgärd som är 
berättigad stöd är utbyte av fossila bränslen där övergång till spillvärme är ett av de stödberättigade 
alternativen. 

Växthusodlare kan även erhålla stöd via Landsbygdsprogrammet (Lööv et al, 2011). Även detta stöd 
är ett EU-reglerat stöd men varje medlemsland bestämmer vilka åtgärder som är stödberättigade. 
Företagsstödet via landsbygdsprogrammet är utformat för att stödja den som startar ett nytt företag 
eller vill utveckla sitt befintliga företag. Från och med år 2014 träder ett nytt landsbygdsprogram i 

                                                           
17 De sju områdena är: produktionsplanering och logistik, kvalitet, marknadsföring, produktutveckling, 
krishantering, miljö samt utbildning och rådgivning (Johansson & Mattsson, 2009). 
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kraft, av denna anledning är det svårt att förutsäga vilka typer av åtgärder som kommer att vara 
berättigade stöd (Karlsson, personlig kommunikation). Karlsson (personlig kommunikation) anser det 
dock troligt att en åtgärd som investering i teknik för att möjliggöra ett spillvärmeutbyte skulle kunna 
komma att omfattas av programmet.   

3.2. Gjuteriindustrin i Sverige 

I detta avsnitt presenteras den svenska gjuteriindustrin med fokus på de förutsättningar som är av 
betydelse för att förstå resultatet från intervjustudien som presenteras i Kapitel 6 respektive 7. 
Informationen kring gjuteriindustrins energianvändning (Avsnitt 3.2.2) gäller för sandgjuterier, vilket 
är den vanligaste typen av gjuteri (se Avsnitt 3.2.1). 

3.2.1. Basfakta för gjuteriindustrin i Sverige 

Det finns ca 150 stycken gjuterier i Sverige (Jacobsen, 2014). Gjuteriindustrin delas in i järn-, stål-, och 
icke-järnmetallgjuterier där järngjuterierna står för den största andelen producerat gjutgods 
(Svensson & Svensson, 2004). År 2013 producerades totalt 283,6 ton gjutgods i Sverige (Jacobsen, 
2014). Av detta utgörs 73,3 procent av järngjutgods, 7,2 procent av stålgjutgods och 19,5 procent av 
icke-järnmetallgjutgods.  

Gjutning kan ske i en engångsform eller i en permanent form som återanvänds (Svensson & 
Svensson, 2004). Den vanligaste metoden vid gjutning i engångsform är gjutning i sandform. Det är 
vanligt att sanden återvinns och på så sätt återanvänds vid tillverkningen av nya gjutformar. 
Materialen som används vid sandgjutning är främst järn och stål. Gjutning i permanenta formar är 
vanligast inom icke-järnmetallgjuterierna för gjutning av aluminium-, magnesium-, koppar- eller 
zinklegeringar.  

3.2.2. Gjuteriindustrins energianvändning 

Gjuteriindustrin i Sverige använder ungefär en TWh energi per år (Holmberg, personlig 
kommunikation). Av den totala energianvändningen kan ca 50-60 procent av energianvändningen 
härledas till produktionsprocesserna och resterande del till stödprocesser.  

Av den energi som tillförs smältugnarna beräknas 40-50 procent avgå som förluster i form av 
kylvatten, frånluft och strålning (Svensson, 2011). Resterande del av den tillförda energin i 
smältugnarna, 50-60 procent, återfinns i den smälta metallen och avges i de efterföljande 
processtegen. För sandgjuterier är det främst vid processtegen sand- och godskylning som värme 
avges. En stor andel av energin avges även vid formsvalning och uppslagning. 

Kylvattensystemen för ugnarna är vanligtvis dimensionerade för en ingående temperatur på 30-40 °C 
och den utgående temperaturen ligger upp till 25 °C högre än ingående temperatur (Svensson, 2011). 
Det går dock att komma upp till 80 °C på det utgående kylvattnet. Den utgående temperaturen beror 
av vattenflödet och i vilken fas ugnen befinner sig. 

Överskottsvärmen18 i gjutgodset och gjutsanden avleds vanligtvis med luft och temperaturen på den 
utgående luften ligger vanligtvis i intervallet 20-50 °C (Svensson, 2011). I vissa fall används vatten vid 
formsvalning varvid utgående temperatur kan stiga till närmare 60 °C. Även sandkylningen sker 
ibland med vatten och utgående temperatur kan med en modern utrustning nå 85 °C. De flesta 
sandkylningssystemen är dock dimensionerade för en utgående temperatur på 35 °C.  

Gjuterierna har således tillgång till överskottsvärme både i form av varma vatten- och luftflöden i 
olika temperaturintervall. Vissa gjuterier använder en del av värmen till uppvärmning av lokaler och 
vatten, torkning av material innan det går till smältugnen och för att under vintern hålla gångvägar 
och ramper isfria (Svensson, 2011). Andra alternativ för intern användning av överskottsvärmen är 

                                                           
18 Med överskottsvärme menas all värme som avges i industrins processer. Överskottsvärme utgör här således 
ett vidare begrepp än spillvärme. 
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komfort- eller processkyla. Det är dock vanligt att gjuterierna har tillgång till överskottsvärme 
motsvarande en större energimängd än det interna behovet varför det finns potential för leverans till 
extern part.    

En aspekt som kan försvåra tillvaratagandet av överskottsvärme i gjuterier är att metallen smälts i 
batchar vilket innebär att värmemängden varierar över tid (Svensson, 2011). Värmelagring är därför 
något som måste beaktas för att kunna matcha tillgång med behov. En annan försvårande faktor är 
att tillvaratagandet av värmen kan vara förknippad med stora investeringskostnader samtidigt som 
gjuterierna ofta kräver en återbetalningstid på mindre än ett år. Kondensatbildning i fläktsystem är 
också en faktor som försvårar möjligheterna till värmeåtervinning från det svalnande gjutgodset på 
vissa gjuterier.   

3.2.3. Tillsyn inom gjuteriindustrin 

I stort sett alla svenska gjuterier måste ha tillstånd enligt miljöbalken för sin verksamhet 
(Wänerholm, personlig kommunikation). Om ett gjuteri ska ändra sin verksamhet krävs ett nytt 
tillstånd alternativt, om ändringen är mindre, en anmälan till tillsynsmyndigheten (Wänerholm, 
personlig kommunikation). Att installera ett rör som leder bort värme kan inte anses vara en sådan 
ändring som kräver ett nytt tillstånd, däremot bör tillsynsmyndigheten informeras. Om rör ska grävas 
ned kan det kräva särskilt godkännande från kommunen.  Om det skulle vara aktuellt att lagra värme 
t.ex. genom att borra hål i berggrunden ska kontakt tas med tillsynsmyndigheten. 

3.2.4. Styrmedel relaterade till energianvändning inom svensk industri 

Styrmedel som ger industrin incitament att energieffektivisera är energiskatten, koldioxidskatten, 
EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), elcertifikatsystemet samt miljöbalkens krav på 
energihushållning (Mansikkasalo et al, 2011). De som är av störst betydelse för industrisektorn är de 
tre förstnämnda (Energimyndigheten, 2013).   

Alla industrier, även de som ingår i EU ETS19, betalar en energiskatt på 30 procent av den allmänna 
energiskatten (Energimyndigheten, 2013). När det gäller koldioxidskatten betalar den tillverkande 
industrin utanför EU ETS 30 procent av den allmänna koldioxidskatten medan de industrier som ingår 
i EU ETS är undantagna från koldioxidskatten. Från och med den första januari år 2015 höjs 
koldioxidskatten för de industrier som inte ingår i EU ETS till 60 procent av den allmänna 
koldioxidskatten.  

Det finns idag inget styrmedel som ger industrin ett direkt incitament att utnyttja spillvärme (Friberg, 
personlig kommunikation). Tillvaratagande av spillvärme ses inte som en energieffektiviserings-
åtgärd, varför styrmedel som ger industrierna incitament att energieffektivisera inte kan anses ge 
incitament att tillvarata spillvärme (Friberg, personlig kommunikation). Enligt artikel 14.5 c) i 
energieffektiviseringsdirektivet (N2013/2873/E) ska dock industrier med en tillförd effekt på mer än 
20 MW, via en kostnads-nyttoanalys, utreda potentialen att tillvarata den genererade spillvärmen. 
Energimyndigheten (2012) bedömer att det krävs utveckling av både teknik och styrmedel för att ge 
incitament för ökat utnyttjande av spillvärme.  

Det finns heller inget stöd att söka för att få bidrag till investeringen som ett spillvärmeutbyte skulle 
medföra (Friberg, personlig kommunikation). Eventuellt finns det en möjlighet att söka 
forskningsstöd hos Energimyndigheten om det går att påvisa att spillvärmeutbytet kan ses som en 
innovation och syftet är att testa och utreda funktionen hos ny teknik. 

  

                                                           
19 Enbart ett gjuteri i Sverige, Volvo Powertrain AB, omfattas av EU ETS (Wänerholm, 2014, personlig 
kommunikation). 
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs de forskningsmetoder som använts för att besvara frågeställningarna. Kapitlet 
inleds med en metodöversikt (Avsnitt 4.1) följt av en mer detaljerad beskrivning av respektive 
forskningsmetod (Avsnitt 4.2-4.7). Slutligen presenteras alternativa tillvägagångssätt för 
genomförandet (Avsnitt 4.8). 

4.1. Metodöversikt 

I Figur 4 ges en översikt över valet av forskningsmetoder för att besvara frågeställningarna samt över 
det samlade förväntade resultatet. Den första frågeställningen utgörs av tre delar: undersökning av 
miljömässig, teknisk och ekonomisk potential för ett spillvärmeutbyte mellan en tomatodlare och en 
gjuteriindustri. För att utreda de respektive potentialerna användes olika angreppssätt. Den 
miljömässiga potentialen utvärderades genom en jämförande livscykelanalys för odling och 
distribution av tomater. Den tekniska potentialen består av tre delar: tillgänglig mängd spillvärme i 
Sverige, möjliga tekniker för att tillvarata låggradig industriell spillvärme i växthus samt tillgång till 
ledig mark i närheten av industrier. Tillgänglig mängd spillvärme i Sverige analyserades dels genom 
att studera litteratur inom området, dels genom en enkätundersökning där också tillgången på ledig 
mark undersöktes. En tekniköversikt genomfördes för att identifiera möjliga tekniker för 
tillvaratagande av låggradig spillvärme. Den ekonomiska potentialen analyserades genom en 
jämförande livscykelkostnadskalkyl. Analyserna resulterade i en samlad potentialbedömning för 
spillvärmeutbytet.  

Den andra frågeställningen, vilken behandlar vad som krävs för att realisera spillvärmeutbytet, 
undersöktes genom en intervjustudie i syfte att identifiera hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer 
för utbytet samt möjliga utformningar på spillvärmeavtal. I ett försök att överbrygga några av de 
identifierade hindren togs ett förslag på avtalsmodell fram med utgångspunkt i erfarenheter från 
tidigare studier samt de synpunkter som framkom under intervjustudien.  

Litteraturstudien genomsyrar hela studien och har tillfört relevant information kring tidigare 
erfarenheter och nuvarande forskningsläge för frågeställningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Metodval för att besvara respektive frågeställning samt förväntat resultat. 
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4.2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien som genomfördes innefattar många delar och har till syfte att tillföra relevant 
information kring tidigare erfarenheter och nuvarande forskningsläge för frågeställningarna. 
Litteraturstudien innefattar således ett flertal litteratursökningar med olika inriktning.  

Den inledande litteratursökningen syftade till att lägga en grund för en introduktion till industriell 
ekologi och industriell symbios samt till att utreda forskningsläget kring industriell symbios med 
fokus på aktörssamverkan.  Den senare delen inriktades särskilt på hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer förknippade med industrisymbiotiska samarbeten. Litteratursökningen utgick från 
erkända författare inom respektive område och gjordes i databasen Scopus samt sökmotorn Google 
Scholar. Samtliga artiklar hämtades från tidskrifter som enligt Ulrichsweb är vetenskapligt granskade.  

Litteratursökningen inleddes genom att använda breda sökord som ”industrial ecology” och 
”industrial symbiosis”, både fristående och i kombination med sökord som ”barriers”, ”driving 
forces”, ”obstacles” och ”success factors”. Då sökningarna var breda och således genererade en 
mängd artiklar utgjorde nästa steg i metoden att fokusera på de författare som skrivit mest inom 
området samt de författare som blivit mest citerade. De artiklar som ansågs vara relevanta 
analyserades och ledde i sin tur vidare till nya artiklar via källförteckningen i de analyserade 
artiklarna. På så sätt fortskred arbetet med litteratursökningen till dess att ingen ny relevant 
information inom det valda området erhölls. Valet att genomföra breda litteratursökningar grundade 
sig på erfarenheten att mer riktade sökningar inte lyckades fånga för området relevanta artiklar.  

En litteratursökning genomfördes även i syfte att finna exempel på tidigare erfarenheter kring 
spillvärmeutbyten där växthus var mottagaren av spillvärmen. Även denna litteratursökning utfördes 
i Scopus och Google Scholar med hjälp av sökord som ”waste heat”, ”excess heat”, ”surplus heat”, 
”heat recovery”, ”greenhouse” och ”hothouse”. Även här utnyttjades källförteckningen på funna 
relevanta artiklar för att hitta fler artiklar av intresse. Ytterligare litteratursökningar genomfördes i 
sökmotorn Google i syfte att finna litteratur kring spillvärmeavtal, spillvärmepotential i Sverige samt 
tekniska lösningar för spillvärmeuppvärmda växthus.     

4.3. Jämförande livscykelanalys 

I syfte att utreda den miljömässiga potentialen för konceptet20 jämfört med konventionell odling och 
distribution utfördes en livscykelanalys. Livscykelanalys anses av Martin m.fl. (2013) vara en lämplig 
metod för kvantifiering av de miljömässiga fördelar som industrisymbiotiska resursutbyten medför. 
Livscykelanalys är en metod att utvärdera en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från 
”vaggan-till-graven” (UNEP, 2005). Det finns två typer av metoder för att genomföra 
livscykelanalyser; beskrivande och jämförande livscykelanalys (Finnveden et al, 2009). En beskrivande 
livscykelanalys inkluderar alla relevanta flöden inom det studerade systemet medan en jämförande 
livscykelanalys enbart inkluderar de flöden som förändras till följd av ett beslut. I denna studie avses 
tre scenarier jämföras, se Avsnitt 4.3.1. Av denna anledning är det inte den totala miljöpåverkan som 
respektive scenario ger upphov till som är av intresse utan enbart den förändring som sker av 
miljöpåverkan. Därav valdes att utföra en jämförande livscykelanalys. Att genomföra en fullständig 
livscykelanalys för vart och ett av de tre scenarierna ansågs dessutom vara en alltför tidskrävande 
uppgift inom ramen för denna studie. 

                                                           
20 Konceptet innefattar uppvärmning av växthus med låggradig industriell spillvärme samt lokal distribution av 
tomater. 
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Den funktionella enhet som valdes för de olika scenarierna var produktion av ett kilo tomater. 
Analysen av miljöpåverkan begränsades till klimatpåverkan. Resultatet presenteras i form av utsläpp 
av koldioxidekvivalenter (CO2-ekv)21.  

4.3.1. Scenarier 

För att jämföra klimateffekter för tomater som odlats i spillvärmeuppvärmda växthus och med lokal 
distribution med konventionell odling och distribution jämfördes tre olika system:  

1. Konventionell växthusodling av tomater i Nederländerna 

2. Konventionell växthusodling av tomater i Sverige 

3. Svensk tomatodling i spillvärmeuppvärmda växthus med lokal distribution 

Anledningen till att konventionell odling i Sverige och Nederländerna valdes var att dessa ger en 
representativ bild av utbudet av både inhemska och importerade färska tomater på den svenska 
marknaden. Detta på grund av att den största andelen av importerade tomater kommer från 
Nederländerna (se Avsnitt 3.1.1).  

De aktiviteter som huvudsakligen skiljer sig åt mellan scenarierna, och som därmed inkluderades i 
analysen, är uppvärmning och distribution av tomter. Tidigare studier (Carlsson-Kanyama, 1998; 
Davis et al, 2011; Högberg, 2010; Lagerberg Fogelberg & Carlsson-Kanyama, 2006; Möller Nielsen, 
2008; Yrjänäinen et al, 2013)22 visar att uppvärmningen står för det enskilt största bidraget till 
klimatpåverkan under tomatens livscykel. Det är inte ovanligt att uppvärmningen uppgår till 95 
procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser. I de studier som inkluderar importerade 
tomater (Carlsson-Kanyama, 1998; Högberg, 2010; Lagerberg Fogelberg & Carlsson-Kanyama, 2006) 
står distributionen för det näst största bidraget till klimatpåverkan. Att anta att övriga aktiviteter23 är 
likvärdiga mellan scenarierna bör således inte ge en betydande inverkan på resultatet i den händelse 
att antagandet för någon av de övriga aktiviteterna är felaktigt. I Tabell 2 ges en beskrivning av de 
olika scenarierna.  

Tabell 2. Beskrivning av de tre scenarier som inkluderades i den jämförande livscykelanalysen. I kolumnen 
Transportfordon avser procentsatserna fordonets fyllnadsgrad.  

Scenario Uppvärmning  Delsträcka Transportfordon Transportsträcka 

1 Naturgas Odling (Rotterdam) - 
centrallager i 
Helsingborg 

Internationell dragbil 
med trailer (60 %) 

920 km 

Centrallager i 
Helsingborg - annat 
centrallager i Sverige 

Svensk fjärrbil (70 %) 477 km 

Centrallager - butik Svensk fjärrbil (70 %) 64 km 

  

                                                           
21 Detta innebär att utsläppen av en växthusgas omvandlas till en mängd utsläpp av CO2-ekv som motsvarar lika 
stor klimatpåverkan under en hundraårsperiod som mängden av den ursprungliga växthusgasen (IPCC, 2013). 
Vid beräkningarna har IPCC 2007 GWP (Global Warming Potential) 100 år använts. 
22 Alla studier inkluderar svenskodlade tomater, antingen som det enda scenariot eller som ett av flera 
studerade scenarier. 
23 Övriga aktiviteter inkluderar bland annat förpackning, tillverkning och användning av gödningsmedel, 
produktion och tillförsel av koldioxid, produktion och tillförsel av elektricitet till växthuset, generering av avfall 
samt avfallshantering (Carlsson-Kanyama, 1998; Davis et al, 2011; Högberg, 2010; Lagerberg Fogelberg & 
Carlsson-Kanyama, 2006; Möller Nielsen, 2008; Yrjänäinen et al, 2013).  
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Tabell 2 [forts]. Beskrivning av de tre scenarier som inkluderades i den jämförande livscykelanalysen. I 
kolumnen Transportfordon avser procentsatserna fordonets fyllnadsgrad.  

Uppvärmning 

För scenariot med konventionell odling av tomater i Sverige valdes flis som uppvärmningskälla på 
grund av den pågående omställningen från fossila bränslen till biobränslen som sker inom 
växthusnäringen (se Avsnitt 3.1.4) och att det i dagsläget är flis som är det vanligaste bränslet för 
uppvärmning (Persson, 2012). I Nederländerna är istället naturgas den främsta 
uppvärmningskällan(Lööv et al, 2011), varför det valdes som bränsle för uppvärmning för Scenario 1.  

I beräkningarna av klimatpåverkan inkluderades endast utsläpp av växthusgaser förknippat med 
bränslena. Indirekta utsläpp från tillverkning av utrustning som pannor, rör och pumpar inkluderades 
således inte. Avseende flis inkluderades växthusgasutsläppen från skogsskötsel till panna. För 
naturgas inkluderades klimatpåverkande utsläpp från utvinning, produktion och förbränning.  

Utsläppsdata för flis24 hämtades från Gode m.fl. (2011) medan utsläppsdata för utvinning och 
produktion av naturgas hämtades från databasen Ecoinvent25. Utsläppsfaktor för förbränning av 
naturgas hämtades från Gode m.fl. (2011) för gaskombikraftverk26 eftersom det är vanligt att 
växthusodlarna i Nederländerna har samproduktion av el och värme (Lööv et al, 2011). Omräkning till 
önskad enhet gjordes med hjälp av data över energiinnehåll per viktenhet (53,6 MJ/kg) respektive 
volymenhet (38,7 MJ/m3) naturgas vilka hämtades från Envestra Limited (2007).   

Vidare antogs uppvärmningsbehovet i respektive scenario helt tillgodoses med naturgas, flis 
respektive spillvärme. För spillvärmen antogs utsläppen av klimatpåverkande gaser vara noll på 
grund av att inga ytterligare utsläpp sker till följd av spillvärmeutbytet. Detta antagande stöds av 
Davis m.fl. (2011).  

Energibehovet för uppvärmning av växthus i Sverige är i genomsnitt 8,0 kWh bränsle/kg tomat 
(Persson, 2012). Med en antagen verkningsgrad på flispannan på 88 % (se Avsnitt 4.6) motsvarar det 
ett nettobehov på 7,0 kWh värme/kg tomat. Enligt Lilja (personlig kommunikation) är 
uppvärmningsbehovet för tomatodlare i Nederländerna ungefär lika stort som för de svenska 
odlarna. I beräkningarna antogs därför samma nettobehov av värme i alla scenarier27.  

                                                           
24 Utsläppsdatan avser svensk skogsflis.  
25 Utsläppsdatan avser Nederländsk naturgas.  
26 Av den tillförda energin i verket blir 9 % förluster, 42 % el och 49 % värme som kan nyttiggöras (Gode et al, 
2011).  
27 Det beräknade bruttobehovet av naturgas till gaskombikraftverket uppgår till 14,4 kWh/kg tomat varav 7,8 
kWh allokeras till värmeproduktionen. Allokeringen baseras på energimängd.   

Scenario Uppvärmning  Delsträcka Transportfordon Transportsträcka 

2 Flis Odling - centrallager i 
Helsingborg 

Svensk fjärrbil (70 %) 120 km 

Centrallager i 
Helsingborg - annat 
centrallager i Sverige 

Svensk fjärrbil (70 %) 477 km 

Centrallager - butik Svensk fjärrbil (70 %) 64 km 

3 Spillvärme Odling - lokalt lager Liten distributionslastbil 
(55 %) 

46 km 

Lokalt lager - butik Liten distributionslastbil 
(55 %) 

64 km 
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Transport 

Utformningen av distributionssystemen i Scenario 1 och 2 baserades på rapporten Klimatpåverkan 
från livsmedelstransporter av Klimatcertifiering av mat (2010). Transportsträckan mellan odling och 
centrallager i Helsingborg i Scenario 2 hämtades dock från Davis m.fl. (2011) och avser en uppskattad 
genomsnittssträcka mellan odling och centrallager motsvarande 60 km. I enlighet med Davis m.fl. 
(2011) dubblerades denna sträcka eftersom lastbilen kör utan last till odlaren. Sträckan mellan 
centrallager i Helsingborg och annat centrallager i Sverige avser genomsnittssträckan till centrallager 
i Borlänge, Göteborg, Jönköping, Skåne, Stockholm, Västerås, Umeå och Växjö viktat med 
befolkningsfördelningen i Sverige (Klimatcertifiering av mat, 2010). Klimatcertifiering av mat (2010) 
har även uppskattat genomsnittssträckan för den vidare transporten till butik med hjälp av grova 
uppskattningar på avstånd mellan centrallager och butik i de åtta geografiska områdena där 
centrallagren finns. Avstånden har sedan viktats med befolkningsfördelningen i Sverige. 

Den lokala distributionen antogs ske från odlare till lokalt lager, exempelvis hos en grossist, och 
sedan vidare till butik. Transportfordonet antogs vara en liten distributionslastbil enligt definition i 
Klimatcertifiering av mat (2010). Sträckan från odlare till lokalt lager uppskattades genom att beräkna 
genomsnittssträckan mellan tomatodlare som är medlemmar i producentorganisationerna SydGrönt 
och Svenska Odlarlaget och närmsta större stad (se Bilaga 1). Även här antogs lastbilen köra utan last 
till odlaren, varvid genomsnittsavståndet dubblerades. Sträckan mellan lokalt lager och butik antogs 
vara lika som i de två andra scenarierna.  

Utsläppsdata28 för fordonen hämtades från Klimatcertifiering av mat (2010) och inkluderar utsläpp 
från själva transporten samt utsläpp förknippat med produktion, underhåll och avfallshantering av 
fordon och vägar. Tomaterna antogs inte fraktas i en kylbil eftersom de enligt SydGrönt (personlig 
kommunikation) inte behöver kyld transport. Vid förbränning av drivmedel inkluderades enbart 
utsläpp av koldioxid eftersom utsläpp av andra klimatpåverkande gaser, enligt Klimatcertifiering av 
mat (2010), kan antas vara försumbara. 

4.3.2. Känslighetsanalys 

Som tidigare nämnts visar redan utförda livscykelanalyser för tomater att uppvärmning är den enskilt 
största källan för klimatpåverkande utsläpp. Vidare är det vanligt att odlarna ibland behöver använda 
backup-system för att täcka en del av värmebehovet (Möller Nielsen, 2007/2008). Backup-systemen 
utgörs ofta av oljepannor (Nilsson & Nimmermark, 2013). Därför valdes att göra en känslighetsanalys 
avseende antagandet att uppvärmningsbehovet helt tillgodoses med flis respektive spillvärme i 
Scenario 2 och 3. Vid analysen beräknades utsläppen för tre olika scenerier där ett oljeeldat backup-
system tillgodoser 10, 20 respektive 30 procent av uppvärmningsbehovet. Utsläppsdata för olja 
hämtades från Gode m.fl. (2011) och inkluderar utsläpp från utvinning av eldningsolja (EO1) samt 
distribution till och förbränning i storskaligt värmeverk.   

4.4. Tekniköversikt 

Genom teknik som möjliggör tillvaratagande av spillvärme av låg temperatur ökar potentialen att 
realisera ett spillvärmeutbyte. Av denna anledning valdes att utreda möjliga tekniker för 
tillvaratagande av låggradig spillvärme. Tekniköversikten baserades på litteratur samt 
kommunikation med branschexperter29.  

4.5. Enkätundersökning 

En enkätundersökning genomfördes bland annat i syfte att undersöka tillgänglig mängd låggradig 
spillvärme i Sverige i olika temperaturintervall och ska, i detta avseende, ses som ett komplement till 

                                                           
28 Utsläppsdatan gäller för godstyp tungt (pallvikt 501-800 kg) och för godstyp samlastad (pallvikt 750 kg). En 
pall tomater väger 675-678 kg (Klimatcertifiering av mat, 2010; Sydgrönt, 2014, personlig kommunikation). 
29 Håkan Sandin (SLU) och Sven Nimmermark (SLU). 
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genomförd litteraturstudie (se Avsnitt 5.2.1). Enkätundersökningen syftade även till att undersöka 
möjligheten att utnyttja spillvärme i termer av tillgång till mark i närheten av industrier med 
tillgänglig spillvärme och i termer av industrins intresse att leverera spillvärme till extern aktör. Detta 
för att erhålla en bredare bild av spillvärmeutbytets potential.  

Tillgänglig mängd spillvärme och dess temperatur är kopplade till spillvärmeutbytets tekniska 
potential i och med att dessa parametrar påverkar valet av uppvärmningssystem. Tillgång till ledig 
mark i närheten av industrier med tillgänglig spillvärme är en förutsättning för att kunna realisera 
spillvärmeutbytet. Tillgången på ledig mark är dessutom av betydelse för utformningen av den 
fysiska kopplingen mellan industri och växthus och påverkar därmed den tekniska potentialen. Även 
intresset för ett spillvärmeutbyte är relevant i syfte att utreda möjligheten att realisera utbytet men 
det har ingen direkt koppling till den tekniska potentialen. För att hålla resultatet från 
enkätundersökningen samlat inkluderades ändå sammanställningen över industrins intresse för att 
ingå i spillvärmeutbyten i resultatet för den tekniska potentialen (Avsnitt 5.2).  

Enkätundersökningen riktade sig till gjuteri- och stålindustrier. Undersökningen gjordes således 
vidare än den ursprungliga projektavgränsningen. Syftet med undersökningens vidare perspektiv var 
att erhålla en bredare uppfattning av potentialen än vad den ursprungliga avgränsningen tillåter. 
Totalt skickades enkäten ut till 79 gjuterier och 18 stålindustrier. Enkäten skickades ut via e-post och 
en svarsfrekvens på 31 procent erhölls.  Enkäten för gjuteri- och stålindustrierna kan ses i Bilaga 2. 

Det hade varit önskvärt att genomföra enkätundersökningen för fler branscher för att på så sätt 
erhålla en ännu bredare bild av spillvärmeutbytets potential. Det hade även varit önskvärt med en 
högre svarsfrekvens. Detta hade möjligtvis kunnat erhållas genom att utföra enkätundersökningen 
via telefon. Inom ramen för denna studie var det dock inte möjligt att genomföra en så pass 
omfattande enkätundersökning på grund av tidsmässiga begränsningar. Enkätresultaten som 
presenteras bör därför ses som en indikation på potentialen avseende tillgänglig spillvärme och mark 
samt intresse för att ingå i ett spillvärmeutbyte. 

4.6. Jämförande livscykelkostnadskalkyl 

För att låggradig spillvärme som värmekälla ska bli ett intressant alternativ för odlarna krävs att 
uppvärmningssystemet åtminstone hamnar i samma prisklass som ett konventionellt 
uppvärmningssystem, sett ur ett livscykelperspektiv. Eftersom det är uppvärmningssystemen som 
skiljer de båda fallen åt utgör en jämförande livscykelkostnadsberäkning (Life Cycle Cost, LCC) ett 
lämpligt verktyg för att bedöma spillvärmeutbytets ekonomiska potential. En LCC-kalkyl inkluderar 
både investerings-, drift- och underhållskostnader och genomförs lämpligen vid investeringar i 
produkter som har ett energibehov under användningsfasen (Ryding & Stålberg, 2012). 

Under studien visade det sig att det i dagsläget inte finns någon färdig lösning för att tillvarata 
spillvärme av låg temperatur i växthus (se Avsnitt 5.2.3). Det är således oklart vilka delar som bör ingå 
i spillvärmesystemet samt hur de ska dimensioneras. På grund av detta var den ekonomiska 
potentialen inte möjlig att utvärdera med hjälp av en LCC-kalkyl på ett önskvärt och rättvisande sätt. 
För att erhålla en uppfattning om storleksordningen på den ekonomiska potentialen konstruerades 
en modell där kostnaden för ett konventionellt system jämförs med kostnaden för ett teoretiskt30 
framtaget spillvärmesystem. På detta sätt kunde spillvärmesystemets konkurrensförmåga, gentemot 
ett konventionellt uppvärmningssystem, analyseras. Ett vattenburet uppvärmningssystem med ett 
värmelager i form av en ackumulatortank, för att klara gjuteriernas varierande värmeflöden, agerar 
exempel för det spillvärmeuppvärmda systemet.  

När en färdig lösning för att tillvarata spillvärme av låg temperatur i växthus har utformats kan 
modellen tillämpas för att undersöka under vilka förutsättningar ett uppvärmningssystem med 

                                                           
30 Med teoretiskt spillvärmesystem menas här ett värmesystem som genererar rätt värmeavgivning i växthuset 
men vars funktion inte är odlingstekniskt verifierad. 
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låggradig spillvärme utgör ett mer lönsamt alternativ än ett konventionellt uppvärmningssystem med 
flis. 

4.6.1. Beräkningsmodellens uppbyggnad 

I modellen kan växthusarea, spillvärmetemperatur, avstånd mellan industri och växthus samt 
kalkylränta varieras. Resultatet presenteras som nettonuvärde (NNV), dels för respektive 
uppvärmningssystem, dels för skillnaden dem emellan. I Figur 5 ses en sammanställning av modellens 
in- och utdata.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

För att konstruera en modell enligt ovan krävs ett antal datapunkter så att sambanden mellan in- och 
utdata kan beskrivas matematiskt. I denna studie valdes att utgå från fyra storlekar på växthus (500, 
2000, 6500 och 25 000 m2) och fyra temperaturer på spillvärme (30, 40, 50 och 60 °C). Valet av 
storlekar baserades på statistik från Persson (2012) över växthusstorlekar för tomatodlingar i Sverige 
i dagsläget. Valet av temperaturer baserades på studiens definition av låggradig industriell spillvärme 
(se Avsnitt 1.1). Funktioner för att beskriva sambanden togs fram i Microsoft Excel och Matlab. 
Modellen byggdes upp i Microsoft Excel och anpassades för scenarioanalys. I modellen kan således 
växthusets area och spillvärmetemperaturen varieras i intervallet 500-25 000 m2 respektive 30-60 °C 
medan avståndet mellan industri och växthus samt kalkylräntan kan varieras fritt. 

I Tabell 3 ses de kostnadsposter som inkluderades i modellen. Spillvärmeflödena antogs vara 
samlade, exempelvis i kylvattenledningar, varvid det inte tillkommer några kostnader för att skörda 
värmen på industrin. Vidare antogs backup-systemen vara jämförbara i bägge fallen varför kostnaden 
för dessa inte inkluderades i kalkylen. Avseende drift- och underhållskostnader inkluderades endast 
driftskostnader i form av bränsle. Övriga drift- och underhållskostnader kunde inte erhållas inom 
ramen för denna studie.  

  

Figur 5. Schematisk skiss över hur beräkningsmodellen är uppbyggd. Till vänster ses indata i modellen och till 
höger ses utdata som erhålls.  
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Tabell 3. Kostnadsposter som inkluderades i modellen.  

Kostnadspost Flisuppvärmt system Spillvärmeuppvärmt system 

Värmekälla Flispanna & ackumulatortank Ingen 

Lager Flislager Värmelager (ackumulatortank) 

Värmefördelningssystem Vattenburet system Vattenburet system 

Fysisk koppling Ingen* Rördragning mellan industri och 
växthus 

Bränslekostnad Flis Ingen** 

* Kostnaden för kopplingen mellan flispanna och växthus antas vara liten. 
** Ingen kostnad för primärenergi bör allokeras till spillvärmen eftersom den är en restprodukt. 

I Tabell 4 presenteras varifrån data erhölls för kostnadsposterna som inkluderades i modellen. Det 
hade varit önskvärt att inkludera både installations- och materialkostnader för alla kostnadsposter. 
Installationskostnad kunde dock endast inkluderas för värmedistributionssystemet och för den 
fysiska kopplingen mellan industri och växthus.   

Tabell 4. Sammanställning över varifrån data erhölls för de kostnadsposter som inkluderades i modellen.  

Kostnadspost Källa 

Värmekälla  Dimensionerande effektbehov erhölls från ProGro (Ericsson, 
personlig kommunikation)  

 Kostnad för flispanna erhölls från Trädgårdsteknik (u.å.) 

Lager  Uppgifter över dimensionering och kostnad för flislager* 
erhölls från Lantz m.fl. (2006)  

 Dimensionering av ackumulatortank gjordes enligt formel 
från Möller Nielsen (2007/2008)   

 Tumregel för kostnad för ackumulatortank* erhölls från 
Lantz m.fl. (2006)  

Värmefördelningssystem  Data över mängd rör som krävs samt kostnadsuppgifter** för 
värmefördelningssystem erhölls från ProGro (Ericsson, 
personlig kommunikation)  

Fysisk koppling  Schablonkostnad erhölls från Sommarin (personlig 
kommunikation)  

Bränslekostnad  Energibehov beräknades i programmet Kalkyllådan 
framtaget av Grön kompetens 

 Flispriser mellan år 1993 och 2013 hämtades från 
Skogsstyrelsen (2013) och SCB (2014b)* 

* Prisuppgifterna räknades upp till dagens prisnivå med hjälp av konsumentprisindex (KPI). 
** Kostnadsuppgiften avser en tumregel (200-250 kr/m2 växthus) och är därmed en grov uppskattning. Tumregeln gäller för 

ett konventionellt värmedistributionssystem och inkluderar rör-, pump- och installationskostnader. För att kunna använda 
tumregeln i fallen med spillvärme gjordes den om till att istället avse kostnad per meter rör. Baserat på rörlängder för 
konventionella system för växthusstorlekarna som studien utgår från (500, 2000, 6500 och 25 000 m2) blev tumregeln 63-
105 kr/m rör. I modellen användes en kostnad på 80 kr/m rör.     

Enligt Lantz m.fl. (2006) är det vanligt att flispannan dimensioneras för 50-60 procent av det 
maximala effektbehovet. Flispannan dimensionerades därför för att klara 50 procent av det 
dimensionerande effektbehovet och ackumulatortanken för att klara resterande 50 procent under 
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12 h31. I fallet med spillvärme valdes en ackumulatortank som exempel på värmelager vilken 
dimensionerades för att kunna förse hela växthusets uppvärmningsbehov under helger32 eftersom 
flera gjuterier då har produktionsstopp.  

En prognos för framtida kostnader för flis togs fram i Microsoft Excel genom att anta en linjär ökning 
av priset baserat på statistiska data efter omräkning till realvärde33 för år 2013. Beräkningarna för 
växthusens årliga energibehov utgick från en dimensionerande utomhustemperatur (DUT) på -18 °C, 
en önskad inomhustemperatur på 18 °C34 samt en pannverkningsgrad på 88 procent35. Växthusens 
dimensionerande effektbehov baserades på samma temperaturer.  

För att jämföra utgifter och intäkter som uppkommer vid olika tidpunkter användes 
nuvärdesmetoden. En kalkylränta på 4 procent användes och den ekonomiska livslängden sattes till 
10 år. För ytterligare information om beräkningsmodellen, se Bilaga 3. 

4.7. Intervjustudie 

I syfte att utreda vad som krävs för att realisera spillvärmeutbytet genomfördes en intervjustudie där 
hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer för att utveckla ett långsiktigt samarbete i form av ett 
spillvärmeutbyte identifierades. Intervjustudien syftade även till att utreda aktörernas syn på 
utformning av spillvärmeavtal. För dessa ändamål lämpar sig en kvalitativ intervjuundersökning väl 
(Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 1994; Trost, 2010). Att genomföra en intervjustudie ansågs 
vidare vara nödvändigt på grund av den begränsade vetenskapliga litteratur som finns på området, 
särskilt med avseende på spillvärmeutbyte mellan industri och växthus.  

Representanter från växthusnäringen och gjuteriindustrier intervjuades. Från växthusnäringen valdes 
att dels intervjua odlare som inte ingår i ett spillvärmeutbyte, dels intervjua odlare som ingår i ett 
spillvärmeutbyte. Intervjustudien tog sin utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns (2009) 
metodbeskrivning för kvalitativa forskningsintervjuer, med kompletterande inslag av annan relevant 
litteratur. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av intervjustudien.  

4.7.1. Val av intervjuteknik 

Intervjutekniken som valdes för genomförandet av intervjuerna var en halvstrukturerad intervju i 
enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) definition. Halvstrukturerade intervjuer definieras som ”… 
en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 
innebörden av de beskrivna fenomenen.” (Kvale & Brinkmann, 2009:19). Att genomföra en 
halvstrukturerad intervju motiverades av att ett relativt outforskat område skulle undersökas. 
Halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa öppna frågor vilket medförde att information 
som inte skulle kunna förutses på förhand kunde erhållas. Det ansågs även viktigt att kunna anpassa 
intervjufrågorna efter hur samtalet utvecklades, till exempel genom att ställa följdfrågor.   

4.7.2. Val av intervjuobjekt  

Intervjuer genomfördes med representanter från tre gjuterier, tre växthusodlare som inte ingår i ett 
spillvärmeutbyte och med två växthusodlare som ingår i ett spillvärmeutbyte. Växthusodlarna som 
ingick i intervjustudien var Rökinge Gård, Nya Askeby Trädgård, Hoffrekullens Handelsträdgård, 

                                                           
31 En ackumulatortank dimensioneras vanligen så att tanken kan laddas under de timmar på dygnet då värme 
inte behövs i växthuset, dvs under maximalt 12 h (Möller Nielsen, 2007/2008).   
32 För enkelhetens skull dimensioneras ackumulatortanken för två dygn (48 h), vilket ligger i underkant för att 
klara produktionsuppehåll under en helg. 
33 Realvärde är en tillgångs verkliga, underliggande värde (NE, u.å.b). 
34 18 °C avser en genomsnittlig temperatur under odlingssäsongen. Värdet har stämts av med branschexperter.  
35 En verkningsgrad på 88 % valdes eftersom det motsvarar verkningsgraden hos de flispannor som använda 
kostnadsuppgifter gäller för.  
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Elleholms tomatodling samt Slite Växthus. Gjuterierna som ingick i intervjustudien var Lyrestad 
Gjuteri, Åkers Sweden samt Bruzaholms Bruk.  

Urvalet av gjuteriindustrier samt växthusodlare som inte ingår i ett spillvärmeutbyte baserades på 
geografisk placering och produktionsstorlek. På grund av begränsad tid och budget valdes 
intervjuobjekt i närområdet. Urvalet baserat på produktionsstorlek syftade till att erhålla variation 
bland respondenterna, vilket stöds av Ryen (2004).  

För att identifiera växthusodlingar som ingår i ett spillvärmeutbyte tillfrågades branschexperter36 
inom växthusnäringen. Totalt identifierades fyra fall där spillvärme från industrin användes för 
uppvärmning av växthus, se Tabell 5. På grund av det begränsade antalet aktörer kontaktades 
samtliga men endast två stycken hade möjlighet att medverka, Slite Växthus och Elleholms 
tomatodling. Anledningen till att intervjuer enbart genomfördes med växthusodlingsföretaget, och 
inte även med spillvärmeleverantören, var att spillvärmeutbytet mellan dessa aktörer sker via ett 
energibolag och således inte genom en direktkoppling till industrin. 

Tabell 5. Sammanställning av identifierade spillvärmeutbyten mellan industri och växthus i Sverige. 

Växthus Spillvärmeleverantör Plats 

Söderlinds ekologiska grönsaker Långhult Biogas Habo, Jönköping län 

Trollåsens Tomat Värö bruk Bua, Hallands län 

Slite Växthus Cementa via Gotlands Energi AB Slite, Gotlands län 

Elleholms tomatodling Södra Cell via Karlshamn Energi AB  Mörrum, Blekinge län 

Antalet intervjupersoner uppgick således till åtta stycken vilket ligger inom ramen för 
rekommendationerna som ges av både Kvale och Brinkmann (2009) samt Trost (2010). De menar att 
kvalitet bör gå före kvantitet vid valet av antal intervjupersoner. Vid en viss tidpunkt är det även 
vanligt att fler intervjuer tillför föga ny kunskap och ett för stort antal intervjupersoner gör det svårt 
att göra mer ingående tolkningar av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.7.3. Intervjuns genomförande 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) genomfördes intervjuerna med stöd av intervjuguider (se 
Bilaga 4 och Bilaga 5). Intervjuerna genomfördes i huvudsak i form av personliga möten där båda 
författarna medverkade, vilket stöds av Trost (2010). Möjligheten att se ansiktsuttryck och få en 
personlig kontakt med intervjupersonen ansågs öka möjligheten att ställa relevanta följdfrågor samt 
validera resultatet. Två intervjuer genomfördes i form av telefonintervjuer på grund av det 
geografiskt stora avståndet till intervjuobjekten. Telefonintervjuerna genomfördes av praktiska skäl 
enbart av en av författarna. 

För att stärka validiteten i resultatet verifierades tolkningarna av intervjupersonens svar under själva 
intervjun. I vissa fall valdes även att upprepa en fråga på olika sätt för att säkerställa att frågans 
formulering inte varit anledningen till att ett specifikt svar erhölls. Detta tillvägagångssätt för 
validering av resultatet under intervjun stöds av Kvale och Brinkmann (2009). 

4.7.4. Utskrift 

För att registrera intervjuerna valdes en ljudinspelningsutrustning i form av en diktafon. Som en 
säkerhetsåtgärd fördes även kortare anteckningar under intervjuerna. Vid de personliga mötena 
förde endast en av de båda intervjuarna anteckningar medan den andre ansvarade för att föra 
intervjun framåt.  

                                                           
36 Håkan Sandin (SLU) och Marcus Söderlind (Söderlinds ekologiska grönsaker).  
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Efter intervjuerna gjordes en skriftlig sammanfattning av innehållet i intervjuerna, vilket enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) underlättar genomförandet av analysen. För att ytterligare underlätta 
analysen noterades även intervjuarens egna uppfattningar och associationer kring vad som sagts. 
Metoden går i linje med Merriams (1994) alternativa metod för utskrifter med skillnaden att 
anteckningarna över vad som sagts inte citerades ordagrant. Metoden ansågs vara fördelaktig med 
tanke på de tidsmässiga begränsningarna för intervjustudien samt att en språklig analys inte avsågs 
göras, vilket hade krävt ordagranna utskrifter (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.7.5. Analys 

Vid analysen av intervjuerna genomfördes först en analys av varje enskild intervju. Därefter följde en 
jämförande analys per grupp av respondenter; växthusodlare som ingår respektive inte ingår i ett 
spillvärmeutbyte samt gjuterier. Tillvägagångssättet med jämförande analyser kallas korsanalys 
(Merriam, 1994). Se Figur 6 för en schematisk bild över uppbyggnaden av korsanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen av varje enskild intervju började med att överflödig information sorterades bort och för 
intervjustudien relevant information sorterades in efter ämne.  Detta tillvägagångssätt 
rekommenderas av Merriam (1994). Nästa steg i analysen utgjordes av ett flertal genomläsningar av 
den strukturerade informationen samtidigt som idéer, kommentarer och frågor noterades. Därefter 
genomfördes en kategorisering av informationen, även denna i enlighet med Merriams (1994) 
rekommendationer. Kategorierna var hinder, drivkrafter, framgångsfaktorer samt avtal där 
respektive kategori delades in i ett antal underkategorier. 

Efter att varje enskild intervju analyserats genomfördes en jämförande analys i syfte att urskilja och 
förstå skillnader och likheter mellan de olika intervjuerna. Den jämförande analysen liknade analysen 
för de enskilda intervjuerna och började med ett flertal genomläsningar av resultaten för de enskilda 
intervjuerna. Därefter följde en kategorisering baserat på den vetenskapliga litteraturen kring 

Figur 6. Schematisk bild över uppbyggnaden av korsanalysen. 
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samarbeten i form av industriell symbios (se Avsnitt 2.2.2-2.2.4) samt litteraturen kring 
spillvärmeavtal (se Avsnitt 7.1). 

4.7.6. Verifiering 

Som tidigare nämnts valdes att validera resultatet kontinuerligt under hela intervjustudien, inte 
minst under själva intervjun (se Avsnitt 4.7.3), vilket är ett tillvägagångssätt som stöds av Kvale och 
Brinkmann (2009). Vidare togs ytterligare en kontakt med intervjupersonerna i de fall osäkerheter, 
avseende vad intervjupersonen menat i ett visst sammanhang, uppkommit under analysen. Ett 
sådant tillvägagångssätt ligger i linje med rekommendationer från både Kvale och Brinkmann (2009) 
och Merriam (1994). 

4.7.7. Rapportering 

Resultatet från intervjustudien sammanställdes genom att lyfta fram de hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer som identifierats i studien samt genom att presentera de synpunkter som 
framkommit med avseende utformningen av ett spillvärmeavtal. Resultatet från enskilda intervjuer 
presenteras således inte i rapporten. Det samlade resultatet presenteras enligt den kategorisering 
som gjorts (se Avsnitt 4.7.5). 

4.8. Metodkritik 

Det har i efterhand kunnat konstateras att det hade varit fördelaktigt att genomföra intervjustudien 
efter att utredningen av den miljömässiga, tekniska och ekonomiska potentialen var färdig. Det hade 
då varit möjligt att erhålla mer djupgående information kring hur de båda branscherna ställer sig till 
spillvärmeutbytets ekonomiska förutsättningar. Det hade även varit möjligt att i större utsträckning 
fånga in kunskap och idéer kring möjliga tekniska lösningar. Vidare hade det varit eftersträvansvärt 
att genomföra en andra intervjuomgång efter att de inledande intervjuerna analyserats och hinder, 
drivkrafter och framgångsfaktorer identifierats samt ett förslag på spillvärmeavtal utformats. Detta 
för att kunna föra diskussioner avseende hur hindren kan överbryggas samt erhålla återkoppling på 
avtalsförslaget. Att använda förslaget på spillvärmeavtal som diskussionsunderlag hade varit speciellt 
värdefullt med tanke på att intervjupersonerna hade svårt att komma med konkreta synpunkter på 
avtalets utformning.  

I studiens planeringsfas var tanken att förslaget på avtalsmodell skulle valideras genom en 
fokusgruppintervju med representanter från gjuteriindustrin och växthusnäringen. Eftersom tekniken 
för tillvaratagande av spillvärme för uppvärmning av växthus inte är färdigutvecklad och de 
ekonomiska förutsättningarna därmed inte kunnat fastställas ansågs det dock inte relevant. När 
dessa förutsättningar utretts är dock en fokusgruppintervju ett fördelaktigt sätt att validera 
avtalsmodellen. Intervjutillfället utgör dessutom en möjlighet för de olika branscherna att mötas.      
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5. Potentialbedömning 
I detta kapitel presenteras resultatet från utvärderingen av den miljömässiga, tekniska och 
ekonomiska potentialen. Kapitlet avslutas med en samlad potentialbedömning för spillvärmeutbyten 
mellan gjuteriindustrier och tomatodlare. 

5.1. Miljömässig potential 

Resultatet från den jämförande livscykelanalysen visar att importerade tomater från Nederländerna 
ger upphov till högre klimatutsläpp än tomater producerade i Sverige med flis eller spillvärme som 
uppvärmningskälla (se Diagram 2).  Analysen visar att utsläppen från nederländska tomater är 14 
respektive 38 gånger högre än de två alternativen. Klimatpåverkan från tomater odlade med flis som 
uppvärmningskälla är i sin tur knappt tre gånger så höga som för tomater odlade med spillvärme som 
uppvärmningskälla. I Box 1 visas hur mycket de klimatpåverkande utsläppen skulle minska om 
importen av nederländska tomater ersattes med inhemsk produktion enligt Scenario 3. 

 

Diagram 2. Klimatpåverkan från uppvärmning och distribution i de tre studerade scenarierna.  

5.1.1. Analys av resultatet för den miljömässiga potentialen 
Scenarierna som beskrivits ovan kan inte anses vara helt verklighetstrogna. Om hänsyn hade tagits till 
att klimatet i Nederländerna är något varmare än i Sverige skulle klimatpåverkan från 
uppvärmningen för de importerade tomaterna minska något. Växthusen behöver ibland även 
använda sina backup-system för att täcka en del av värmebehovet (se Avsnitt 4.3.2). Skillnaden i 
klimatpåverkande utsläpp mellan importerade och svenskodlade tomater som presenteras i Diagram 
2 utgör därmed en maximal skillnad. Hur mycket backup-systemet behöver användas beror bland 
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Box 1. Beräkningsexempel – koldioxidbesparing 

Varje år importeras omkring 90 000 ton tomater till Sverige (Johansson, 2013). Av dessa 
importeras ca 63 000 ton tomater från Nederländerna. Om importen av tomater från 
Nederländerna ersattes med svenskproducerade tomater, med spillvärme som 
uppvärmningskälla och lokal distribution av tomater, skulle koldioxidutsläppen minska med ca 
90 000 ton, mätt i CO2-ekv. Detta motsvaras av koldioxidutsläppen från en körsträcka på 45 
miljoner mil med en bensindriven personbil (Utsläppsrätt.se, 2013) eller från konsumtion av 
4 400 ton nötkött (Cederberg et al, 2009). 
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annat på hur mycket driftsstopp som industrin som levererar spillvärme har och hur mycket 
underhåll som flispanna och andra komponenter av vikt för de respektive värmesystemen kräver.  

I Diagram 3 ses hur klimatutsläppen ökar för Scenario 2 och 3 vid antagandet att ett backup-system i 
form av oljepanna används för att tillgodose 10, 20 respektive 30 procent av uppvärmningsbehovet. 
Som mest ökar utsläppen till knappt 0,8 kg CO2-ekvivalenter per kilo tomat vilket fortfarande är lägre 
än klimatutsläppen för Scenario 1 vilka uppgår till drygt 1,4 kg per kilo tomat. Det finns dock en 
möjlighet att en spillvärmeuppvärmd tomatodling kan ge upphov till större klimatpåverkan än en 
flisuppvärmd sådan. Detta kan inträffa om backup-systemet i det först nämnda fallet används i större 
utsträckning än i det andra fallet.  

 

Diagram 3. Klimatpåverkan för uppvärmning och distribution för Scenario 2 och 3 vid användning av backup-
system, i form av oljepanna, till 10, 20 respektive 30 procent av uppvärmningsbehovet.  

Resultaten i Diagram 2 och 3 kan jämföras med Davis m.fl. (2011) studie där den totala 
klimatpåverkan för svenskodlade tomater beräknades uppgå till 0,81 kg CO2-ekvivalenter per kilo 
tomat. Deras resultat är betydligt högre än resultatet i Diagram 2 för det scenario som i denna studie 
representerar konventionell odling av svenska tomater. Detta förklaras inte enbart av att de utfört en 
fullständig livscykelanalys istället för en jämförande. Den främsta anledningen till skillnaden är att 
Davis m.fl. (2011) utgick från bränslemixen för uppvärmning som förelåg år 2008, vilken till viss del 
utgjordes av fossila bränslen. Detta innebär att resultaten i Diagram 3, som till viss del utgörs av 
klimatutsläpp från fossila bränslen, närmar sig resultaten från Davis m.fl. (2011) studie.  

En livscykelanalys innebär alltid en förenkling av verkligheten. Analysen ovan bygger på generella 
data över uppvärmningsbehov och transportsträckor. Exempelvis varierar uppvärmningsbehovet 
med växthusens utformning och storlek (se Avsnitt 3.1.4) och transportsträckan varierar bland annat 
med växthusets geografiska placering. Eftersom förutsättningarna ser olika ut för enskilda 
anläggningar kan resultatet inte anses giltigt i varje enskilt fall. Dock kan resultatet anses ge en god 
genomsnittlig bild över skillnader i klimatpåverkan mellan scenarierna.    

Resultatet från livscykelanalysen visar bara skillnader i klimatpåverkan mellan scenarierna. Vid 
förbränning sker även andra typer av utsläpp som partikelutsläpp och utsläpp av svavel- och 
kväveoxider, vilka både ger upphov till ytterligare negativa miljö- och hälsoeffekter för Scenario 1 och 
2. Vidare påverkar exempelvis huruvida recirkulering av vatten tillämpas eller ej i vilken utsträckning 
odlingen bidrar till övergödning och valet av bekämpningsmedel har inverkan på odlingens utsläpp av 
toxiska ämnen. Det är därför av vikt att ta andra former av miljöpåverkan i beaktning när nya växthus 
ska konstrueras. Under förutsättningarna att allt annat än uppvärmning och distribution är lika kan 
det dock konstateras att spillvärme som uppvärmningskälla är det alternativ som ger upphov till lägst 
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klimatpåverkan. Ytterligare en fördel med spillvärme som uppvärmningskälla är att 
primärenergianvändningen är lägre än i de övriga scenarierna.  

5.2. Teknisk potential 

Den tekniska potentialen avgörs främst av mängden tillgänglig spillvärme av olika temperaturer samt 
av vilka tekniska möjligheter som finns för att tillvarata spillvärmen. Avsnittet inleds med en analys av 
den totala mängden tillgänglig spillvärme i Sverige utifrån statistik över energianvändningen i Sverige 
och tidigare utredningar över spillvärmepotentialen för den svenska industrin. Därefter följer en 
närmare analys av spillvärmepotentialen för gjuteri- och stålindustrin i form av enkätresultat samt en 
presentation av möjliga tekniker för att tillvarata låggradig spillvärme för uppvärmning av växthus. I 
slutet av avsnittet sammanfattas de viktigaste resultaten från den tekniska potentialbedömningen.  

5.2.1. Tillgänglig mängd spillvärme i Sverige 

Tillgången på spillvärme i Sverige är i dagsläget inte utredd i tillräckligt stor utsträckning (Grönkvist et 
al, 2008). För att ge läsaren en uppfattning av storleksordningen på mängden tillgänglig spillvärme 
följer nedan en kort genomgång av Sveriges energiflöden följt av en sammanställning över gjorda 
utredningar kring spillvärmepotentialen för den svenska industrin. För att sätta mängden tillgänglig 
spillvärme i relation till uppvärmningsbehovet hos de svenska tomatodlarna presenteras först ett 
räkneexempel, se Box 2.   

Ungefär 600 TWh primärenergi tillförs Sverige varje år (Energimyndigheten, 2013). Av den tillförda 
energin blir 24 procent omvandlingsförluster (se Diagram 4) och resterande andel går till slutlig 
användning. En del av omvandlingsförlusterna, exempelvis från kärnkraften37, skulle kunna utnyttjas 
till uppvärmning av växthus.  

 

Diagram 4. Fördelning av tillförd energi (TWh) i Sverige år 2011. Egen bearbetning av data från Energimyndigheten (2013). 

                                                           
37 Omvandlingsförlusterna från kärnkraften utgör 108 TWh vilket motsvarar 19 % av den totalt tillförda energin 
(Energimyndigheten, 2013).   
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Box 2. Beräkningsexempel – självförsörjning med hjälp av spillvärme 

Svenskarna konsumerar omkring 10 kg tomater per person och år (Johansson, 2013). Med en 
befolkningsmängd på ca 9 650 000 personer (SCB, 2014a) ger det en totalkonsumtion i landet på 
96,5 Mton tomater per år. För att producera 1 kg tomater krävs 8 kWh energi (Persson, 2012). 
Om hela Sveriges konsumtion av tomater ersattes med inhemskt producerade tomater, 
producerade med spillvärme som uppvärmningskälla, skulle det krävas tillgång till 772 GWh 
spillvärme.  
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Förutom omvandlingsförlusterna presenterade i Diagram 4 uppstår även förluster i den slutliga 
användningen. I denna studie är det framför allt förlusterna som uppkommer vid slutanvändning 
inom industrisektorn som är av intresse. Det är främst två rapporter som belyser mängden spillvärme 
som uppkommer inom industrin; den ena är Förekomst av industriellt spillvärme vid låga 
temperaturer skriven av Nyström och Franck (2002) och den andra är Spillvärme från industrier och 
värmeåtervinning från lokaler av Cronholm m.fl. (2009).  

Nyström och Franck (2002) utreder förekomsten av spillvärme från den svenska industrin38 inom 
temperaturintervallet 20-50°C. Deras slutsats är att potentialen ligger i storleksordningen 20-50 TWh 
per år, men att ytterligare studier krävs för att säkerställa resultaten. De industrier med störst mängd 
spillvärme inom undersökt temperaturintervall var massa- och pappersindustrin (ca 17 TWh) samt 
järn- och stålindustrin39 (ca 1-2 TWh). 

Även Cronholm m.fl. (2009) bedömer spillvärmepotentialen från den svenska industrin. Den 
industriella spillvärmen som inkluderas i bedömningen är dock värme av tillräcklig temperatur för att 
direkt kunna utnyttjas i fjärrvärmenätet och avser därmed värme av en högre temperatur än den 
värme som Nyström och Franck (2002) inkluderar i sin potentialbedömning. Beräkningarna 
resulterade i en spillvärmepotential i storleksordningen 6,2-7,9 TWh  (Cronholm et al, 2009). Nämnas 
bör dock att potentialen även inkluderar dagens spillvärmeleveranser och att fjärrvärmenätet år 
2007 tog emot 4,1 TWh spillvärme (Cronholm et al, 2009) vilket lämnar en outnyttjad potential på 
mellan 2,1-3,8 TWh. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det, i relation till tomatodlarnas uppvärmningsbehov, finns 
en god tillgång till spillvärme i Sverige, speciellt i de lägre temperaturintervallen. Enbart från 
industrin rör det sig om åtminstone ett par tiotal TWh. Om dessutom förlusterna från kärnkraften 
inkluderas ökar potentialen avsevärt. Vidare finns potential att använda returtemperaturen i 
fjärrvärmenäten för uppvärmning av växthus vilket ytterligare ökar potentialen40. Det saknas dock 
mer detaljerad information kring hur mycket spillvärme som finns i olika temperaturintervall samt i 
vilken form41 spillvärmen finns tillgänglig. Det skulle även vara önskvärt med information kring när 
spillvärmeflödena är tillgängliga samt dess kontinuitet.  

5.2.2. Spillvärmepotential för gjuteri- och stålindustrin  

Enkätundersökningen som genomförts i denna studie visar på en god tillgång på spillvärme i gjuteri- 
och stålindustrin. Samtliga svarande stålindustrier och 44 procent av de svarande gjuteriindustrierna 
anser sig ha tillgänglig spillvärme för leverans till växthus. Stålindustrierna har tillgänglig spillvärme i 
samtliga av de angivna temperaturintervallen: 30-40 °C, 40-50 °C, 50-60 °C, >60 °C. 
Gjuteriindustrierna har främst tillgänglig spillvärme i temperaturintervallet 40-50 °C men också i 
intervallet 30-40 °C. Ett fåtal gjuteriindustrier har tillgänglig spillvärme i temperaturer över 60 °C. 
Således kan det konstateras att en större potential finns inom stålindustrin men med möjlighet att 
tillvarata även de lägre temperaturerna (30-50 °C) finns det potential även inom gjuteriindustrin. 
Flertalet gjuteriindustrier nämner dock att spillvärmen inte finns tillgänglig kontinuerligt varför detta 
är något som måste kunna hanteras för att möjliggöra leverans till ett växthus.  

                                                           
38 De branscher som inkluderades i studien var massa- och pappersindustrin, järn-/stål-/metallverk, 
trävaruindustrin, verkstadsindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin vilka tillsammans står för 90 
procent av industrins energianvändning (Nyström & Franck, 2002). 
39 Järn- och stålindustrin har även tillgång på spillvärme i högre temperaturer än 50°C (Nyström & Franck, 
2002). 
40 Denna värme kan dock inte klassas som spillvärme på grund av att minskad temperatur på returen kräver en 
ökad insats av primärenergi för att återigen höja upp temperaturen till önskad framledningstemperatur. 
41 Med form avses fast, flytande eller gasform samt om värmen är samlad som ett kylvatten- eller 
ventilationsflöde eller inte.  
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Enkätresultaten visar även att det finns ett relativt stort intresse från industrin att leverera sitt 
överskott av spillvärme till växthus. Av de svarande gjuteriindustrierna var 56 procent intresserade av 
att leverera värme till ett växthus. De som svarade nekande på frågan angående intresset svarande 
även nekande på frågan angående tillgänglig spillvärme, varför detta kan vara anledningen till att de 
inte upplevde ett intresse. Från stålindustriernas sida är samtliga svarande intresserade av att 
leverera sin spillvärme till växthus. När det gäller tillgänglig mark anser 45 procent av de svarande 
industrierna att de har tillgänglig mark i närheten av anläggningen för byggnation av ett växthus. 
Således kan bristen på tillgänglig mark nära spillvärmekällan ses som ett potentiellt större hinder än 
bristen på intresse från industriernas sida.  

5.2.3. Tekniköversikt 

De mest använda uppvärmningssystemen för växthus är vattenburen eller luftburen värme där 
vattenburen värme är vanligast (Möller Nielsen, 2007/2008). Vid såväl vattenburen som luftburen 
värme produceras värmen vanligen via en bränslepanna. Värmen avges till vatten för att sedan 
distribueras ut i växthuset via ett rörsystem eller, i fallet med luftburen värme, via en aerotemper. 
Konventionella värmesystem för växthus är ofta försedda med en ackumulatortank eftersom detta 
medför att bränslepannans effekt kan minskas kraftigt (Möller Nielsen, 2007/2008).  

Eftersom vattnet vanligen värms via förbränning i panna erhåller vattnet en temperatur på minst 
65 °C (Möller Nielsen, 2007/2008). Under den större delen av året kräver ett vattenburet 
värmesystem en temperatur på 30-50 °C i växthusets rörsystem, beroende på 
utomhustemperaturen. Eftersom vattenburna system har en tendens att inte ge en tillräckligt jämn 
temperaturfördelning i växthuset är det vanligt att systemet kompletteras med cirkulationsfläktar 
som jämnar ut skillnader i temperatur och luftfuktighet.  

Trots att luftburen värme genererar ett jämnare klimat i växthuset är det ett mindre vanligt 
värmesystem i växthus42 (Möller Nielsen, 2007/2008). Ett luftburet system innebär att värme tillförs 
växthuset genom att varm luft blåses in i växthuset. Värmen distribueras via ett kanalsystem och 
fördelningen av luften sker med hålförsedda plastfolieslangar som löper mellan plantorna.  

Värmesystem med spillvärme som energikälla 

År 2013 publicerade Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) en rapport som ger en översikt av möjliga 
tekniker för att tillvarata låggradig spillvärme (Nilsson & Nimmermark, 2013). Rapporten hänvisar till 
projekt som genomförts under 1970- och 1980-talet, av vilka flertalet nämnts i Avsnitt 2.3. Intresset 
för att tillvarata spillvärme under perioden grundade sig i de allt högre energipriserna. Efter 1980-
talet svalande dock intresset och det är först nu som det återigen har väckts (Nimmermark, personlig 
kommunikation). Av denna anledning finns det i dagsläget begränsad information om möjliga 
tekniker för att tillvarata låggradig spillvärme för uppvärmning av växthus. Flertalet branschexperter 
anser dock att det krävs ett luftburet värmesystem för att tillvarata spillvärme av lägre temperatur än 
35 °C (Nimmermark, personlig kommunikation; Sandin, personlig kommunikation). Det krävs 
emellertid ytterligare forskning och försöksanläggningar för att hitta ett system som fungerar 
tillfredsställande med tanke på växternas välbefinnande avseende bland annat luftomsättning och 
luftfuktighet (Nimmermark, personlig kommunikation). 

Ett förslag på möjlig utformning av ett luftburet värmesystem för tillvaratagande av låggradig 
spillvärme ges i SLU:s rapport (Nilsson & Nimmermark, 2013). Förslaget innebär att spillvärme av 
tillgänglig temperatur blåses in mellan täckmaterial och energiväv i växthuset. Uppvärmningen inne i 
växthuset sker med plastfolieslangar dimensionerade för ett lågtemperaturvärmesystem.  

                                                           
42 Luftburen värme har i dagsläget ett dåligt rykte i växthusodlingsbranschen (Möller Nielsen, 2007/2008). En av 
anledningarna till detta kan vara dåligt projekterade lösningar varför Möller Nielsen (2007/2008) anser att det 
dåliga ryktet till viss del är oförtjänt.  
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För att utnyttja spillvärme från industrier med varierande spillvärmeflöden, som gjuterier, behövs 
även ett värmelager. I rapporten Värmelagring för energiintensiva SMF med fokus på gjuteriindustri 
av Sommarin och Arvidsson (2011) diskuteras industrins olika möjligheter för värmelagring. 
Alternativ som behandlas i rapporten är ackumulatortankar, groplager, bassänglager, bergrumslager, 
akvifärer, borrhålslager, saltlager samt fjärrvärme.  

5.2.4. Sammanfattande bedömning av den tekniska potentialen 

Det finns mer än tillräckligt med spillvärme i Sverige för att i konceptet med spillvärmeuppvärmda 
växthus ska kunna tillämpas i stor utsträckning. De utredningar som gjorts i syfte att bedöma 
spillvärmepotentialen i Sverige visar dock att det finns brister i informationen angående mängden 
tillgänglig spillvärme av olika temperatur, vilken form spillvärmen har samt flödenas kontinuitet. 
Vidare finns det brist på information angående möjliga tekniker för att skörda spillvärmen från de 
industriella processerna samt hur spillvärmen på ett effektivt sätt ska kunna tillgodogöras i 
växthuset. De konventionella uppvärmningssystemen som används i dagsläget behöver med största 
sannolikhet vidareutvecklas, alternativt behöver helt nya tekniker tas fram, för att ett 
uppvärmningssystem med spillvärme av låga temperaturer ska fungera tillfredsställande. Lovande är 
dock att det finns ett intresse hos industrin för att inleda ett spillvärmeutbyte med en växthusodlare 
och att flera anläggningar har ledig mark i närheten.  

5.3. Ekonomisk potential 

I detta avsnitt presenteras det resultat som kunnat erhållas med hjälp av den ekonomiska 
beräkningsmodell som byggts upp (se Avsnitt 4.6.1).  

NNV för flisfallet43 varierar mellan 0,85 och 23 miljoner kr beroende på temperatur och 
växthusstorlek (se Diagram 5). Exklusive kostnaderna för den fysiska kopplingen, varierar NNV i 
spillvärmefallet44 mellan 0,87 och 120 miljoner kr. Det kan därmed konstateras att utnyttjande av 
låggradig spillvärme med den teknik som använts i kalkylen medför orimligt höga kostnader.   

 

Diagram 5. Resultat från LCC-kalkylen för ett avstånd mellan industri och växthus på 200 m och med 
kalkylräntan 4 procent. 

                                                           
43 Kostnader som inkluderades i flisfallet var flispanna, ackumulatortank, flislager, värmefördelningssystem 
samt bränsle.  
44 Kostnader som inkluderades i spillvärmefallet var värmelager i form av ackumulatortank, 
värmefördelningssystem samt fysisk koppling mellan industri och växthus. 
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Den största kostnadsposten i spillvärmefallet utgörs av värmelagret. För växthus på 500 m2 utgör den 
fysiska kopplingen den näst största kostnadsposten vid avstånd längre än 100 m. För större växthus 
än 5 000 m2 utgör värmefördelningssystemet den näst största kostnadsposten om inte avståndet 
överstiger 800 m. I Figur 7 presenteras två exempel som visar hur stor kostnad respektive 
komponent i det spillvärmebaserade uppvärmningssystemet utgör. NNV för det flisbaserade 
uppvärmningssystemet har lagts in i figuren för att visa hur stor kostnaden för spillvärmesystemet 
maximalt kan tillåtas vara45. 

 

Figur 7. Nettonuvärde för de ingående delarna i det spillvärmebaserade uppvärmningssystemet samt för hela 
det flisbaserade uppvärmningssystemet. Diagrammet till vänster avser en spillvärmetemperatur på 60 °C. 
Diagrammet till höger gäller för ett växthus på 6 500 m2.  

5.3.1. Analys av resultatet för den ekonomiska potentialen 

Det kan konstateras att det i dagsläget inte är realistiskt att använda en ackumulatortank som 
värmelager under de förutsättningar som beräkningarna baseras på. Detta på grund av att kostnaden 
för en ackumulatortank som kan hantera produktionsuppehåll under helger uppgår till samma 
storleksordning som NNV för hela det flisbaserade uppvärmningssystemet redan vid en 
spillvärmetemperatur på 60 °C. För lägre spillvärmetemperaturer utgör ackumulatortanken en 
ytterligare högre kostnad. Andra förutsättningar och lagringsmöjligheter bör således undersökas. 
Exempelvis skulle storleken på värmelagret, och därmed investeringskostnaden, minska drastiskt om 
industrin även hade produktion under helger, på grund av att investeringskostnaden för 
ackumulatortanken minskar proportionellt med tiden som tanken dimensioneras för. 
Ackumulatortank kan därmed utgöra ett rimligt alternativ om industrins produktion enbart har 
uppehåll under kvällar och nätter för spillvärmetemperaturer kring 60 °C och möjligtvis något lägre. 
För spillvärmetemperaturer kring 30 och 40 °C bedöms inte ackumulatortank utgöra ett rimligt 
alternativ.  

Som ses i Figur 7 utgör även värmefördelningssystemet en betydande kostnadspost, speciellt vid låga 
spillvärmetemperaturer eftersom mycket rör (som mest tio meter rör per m2 växthus46) krävs för att 
systemet ska avge tillräckligt hög effekt under de kallaste dagarna. Kostnaden skulle potentiellt 
kunna minskas om spillvärmen tilläts spetsas under de kallaste dagarna. På så sätt skulle 
värmedistributionssystemet kunna dimensioneras för en högre framledningstemperatur. En sådan 

                                                           
45 För att det ska vara ekonomiskt motiverat med ett spillvärmebaserat uppvärmningssystem måste dess 
nettonuvärde (NNV) vara lägre än NNV för det konventionella alternativet. 
46 I konventionella uppvärmningssystem räcker det med ca tre meter rör per m2 växthus. Den högsta 
rörmängden krävs för små växthus där spillvärme av låg temperatur utnyttjas.  
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lösning påverkar dock miljöbelastningen. Eftersom kostnader som fläktar och styrsystem troligtvis 
tillkommer för att erhålla ett fungerande klimat i växthuset, samt att värmeväxlare kan komma att 
behövas, tyder resultatet dock på att ett annat värmesystem än vattenburet bör användas, 
åtminstone för de lägre spillvärmetemperaturerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i dagsläget inte är ekonomiskt motiverat att använda 
låggradig spillvärme som uppvärmningsskälla i växthus med ett vattenburet uppvärmningssystem 
och ett värmelager i form av en ackumulatortank som dimensionerats för att kunna tillgodose 
växthusets värmebehov under helger. Andra uppvärmningssystem och lagringsmöjligheter bör 
därmed undersökas och utvärderas. Resultatet för uppvärmningssystemet med flis är en indikation 
på hur högt NNV som dessa lösningar kan tillåtas ha. Det bör även observeras att beräkningarna 
baseras på en dimensionerande utomhustemperatur (DUT) på -18 °C. Vid en lägre DUT blir 
kostnaderna högre, både i flis- och spillvärmefallet, och vid en högre DUT gäller det omvända.  

5.4. Samlad potentialbedömning 

Studien visar att potentialen för att realisera spillvärmeutbytet till stor del begränsas av den låga 
ekonomiska lönsamheten. Den ekonomiska lönsamheten är dock direkt kopplad till tekniken, vilken i 
dagsläget inte är anpassad för att hantera låggradig industriell spillvärme. Utveckling av nya tekniker, 
för att på ett effektivt sätt tillvarata och lagra låggradig industriell spillvärme för uppvärmning av 
växthus, är således avgörande för att realisera potentialen.  

Den miljömässiga potentialen för konceptet bedöms vara stor, framförallt vid jämförelse med 
importerade tomater från Nederländerna. Skillnaden i utsläpp av klimatpåverkande gaser anses 
relativt liten mellan fallet med uppvärmning via spillvärme och fallet med flis. Dock erhålls fler 
miljövinster än enbart begränsad klimatpåverkan genom tillvaratagandet av spillvärmen.   
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6. Hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer 
I detta kapitel presenteras resultatet av den intervjustudie som genomförts med tomatodlare och 
representanter från gjuterier i syfte att utreda viktiga hinder, drivkrafter och framgångsfaktorer för 
att inleda ett samarbete kring ett spillvärmeutbyte. Kapitlet inleds med en presentation av 
erfarenheter från tidigare studier för att ställa dessa i relation till de hinder, drivkrafter och 
framgångsfaktorer som identifierats i intervjustudien som genomförts inom ramen för denna studie 
(se Avsnitt 6.2-6.4). 

6.1. Erfarenheter från tidigare studier 

Tidigare studier har exempelvis identifierat hinder för spillvärmeutbyten i form av att ett sådant 
utbyte kan kräva en omprövning av industrins miljötillstånd (Svenska Fjärrvärmeföreningen, 2002). 
Detta kan bli aktuellt om det krävs betydande förändringar i de industriella processerna för att 
realisera utbytet. Otillräcklig kunskap kring tillgänglig mängd och kvalitet på spillvärme utgör också 
ett hinder för samverkan. En energikartläggning är därmed en förutsättning för att ett 
spillvärmesamarbete ska kunna realiseras (Fors, 2004; Svenska Fjärrvärmeföreningen, 2002). Det är 
då fördelaktigt om utredningarna beställs av företagsledningen eftersom det indikerar att arbetet är 
prioriterat (Fors, 2004). 

När det gäller drivkrafter menar Svenska Fjärrvärmeföreningen (2002) att intresset och de 
ekonomiska incitamenten för att ingå i spillvärmesamarbeten ökar om alternativen till att utnyttja 
spillvärme beskattas. Ytterligare en drivkraft för att ingå i ett spillvärmeutbyte är kundkrav gällande 
miljö- och energiarbete, exempelvis kopplat till tillverkningen av produkterna (Svenska 
Fjärrvärmeföreningen, 2002). Kundernas intresse innebär en indirekt ekonomisk drivkraft för 
företagen att ingå i ett spillvärmeutbyte.    

För att öka möjligheterna att lyckas med samarbetet är det fördelaktigt om båda parterna är 
beroende av värmeväxlingen; leverantören i form av ett kylbehov och mottagaren i form av 
värmebehov (Svenska Fjärrvärmeföreningen, 2002). Vidare är det fördelaktigt om det hos 
leverantören finns entreprenörer med teknisk och organisatorisk kompetens som kan arbeta med 
utvecklingen av såväl företagets interna energiarbete som med leveransen av spillvärmen. Ytterligare 
framgångsfaktorer är utformningen av stabila spillvärmeavtal, att ha ett backup-system samt att 
fokusera på de totala vinsterna som samarbetet medför (Fors, 2004; Grönkvist & Sandberg, 2006).  

6.2. Hinder 

I Tabell 6 ges en sammanställning av de hinder som intervjustudien identifierat för att inleda ett 
spillvärmeutbyte mellan ett växthus och ett gjuteri. En kategorisering har gjorts i enlighet med de 
kategorier som Fichtner m.fl. (2005) utvecklat för samarbeten i form av industriell symbios (se Avsnitt 
2.2.2). 

Exempel på personliga hinder som uppmärksammats under intervjustudien är att det finns ett visst 
motstånd inom växthusnäringen till att flytta sin verksamhet om flytten innebär att verksamheten 
hamnar långt från odlarens bostad. Detta på grund av att ett växthus kräver ständig tillsyn och ett 
pendlingsavstånd skulle därmed öka arbetsbelastningen. Ett annat hinder är att gjuteriindustrierna i 
dagsläget prioriterar att utnyttja spillvärmen internt vilket medför att leverans av spillvärme till 
extern aktör ligger på framtiden. Dessutom finns det dåliga exempel på likande projekt där gjuterier 
varit involverade i spillvärmeutbyten vilket medför att det delvis finns en bristande tilltro för 
konceptet.  

När det gäller företagsinterna hinder är korta återbetalningstider på investeringar något som 
prioriteras inom båda branscherna. För tomatodlarna beror detta främst på den osäkra marknad som 
råder för tomater i dagsläget medan det för gjuteriindustrierna främst handlar om ägarfrågan. 
Exempelvis ställs det krav på korta återbetalningstider då riskkapitalister är ägare. Vidare medför den 
osäkra marknaden för svenskodlade tomater att växthusodlarna har svårt att erhålla lån från banken 
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för att göra investeringar, åtminstone i de delar av landet där näringen inte är utbredd, och små 
vinstmarginaler gör det svårt att lagra eget kapital.  

Ytterligare företagsinterna hinder utgörs av att det inte hör till gjuteriernas kärnverksamhet att agera 
värmeleverantör och att industrierna ser det som ett problem att utlova leverans av en viss mängd 
värme till växthuset. Produktionen kan inte anpassas efter växthusets värmebehov och industrin vill 
inte behöva oroa sig för att eventuellt behöva kompensera växthuset för de perioder spillvärme inte 
produceras, exempelvis vid driftstopp eller semester. Detta leder vidare in på hinder för samverkan i 
form av att det finns en osäkerhet inom industrin kring hur prissättningen för värmen ska se ut, hur 
kostnaderna ska fördelas samt huruvida spillvärmeutbytet skulle vara lönsamt. Ytterligare ett 
problem i sammanhanget är att det råder kunskapsbrist hos gjuteriindustrin angående vilka mängder 
spillvärme som produceras. Dock är det kanske största hindret i sammanhanget, som oroar såväl 
växthusodlarna som gjuterierna, den bristande tillgången på kontinuerliga spillvärmeflöden. 

Tabell 6. Sammanställning av de huvudsakliga hindren för att inleda ett spillvärmeutbyte, vilka identifierats 
genom intervjustudien. I tabellen ses även vilka hinder som är betydande för respektive aktör som ingår i 
spillvärmeutbytet.  

Kategori Hinder Växthus Gjuteri 

Personliga hinder  Motstånd till att flytta verksamheten X  

 Andra prioriteringar  X 

 Brist på tilltro för konceptet  X 

Företagsinterna 
hinder 

Korta återbetalningstider prioriteras X X 

Svårt att erhålla lån från banken X  

 Små möjligheter att lagra eget kapital X  

 Värmeleverans är ej kärnverksamhet  X 

Motvilja att utlova viss värmeleverans  X 

Hinder för 
samverkan 

Osäkerhet kring prissättning  X 

Osäkerhet kring kostnadsfördelning  X 

 Osäkerhet kring lönsamhet  X 

 Kunskapsbrist angående tillgänglig mängd spillvärme  X 

 Brist på kontinuerliga spillvärmeflöden X X 

Förutom de hinder som presenterats ovan, vilka direkt kan kopplas till samverkan kring 
spillvärmeutbytet, finns det även en rad andra hinder som indirekt påverkar möjligheterna att 
utveckla utbytet. Bland annat finns det i dagsläget en ojämn fördelning av vinstmarginal mellan 
odlare och handeln. Odlarnas låga vinstmarginal medför att få vill satsa på tomatodling. Detta leder 
till att nya växthus för tomatodling inte byggs i någon större utsträckning vilket indirekt påverkar 
potentialen för att realisera konceptet. Gjuterierna uttrycker även en viss oro kring vad 
konsumenterna ska tycka om tomater odlade i närheten av en industri som historiskt ansetts vara 
smutsig. I teorin ska utsläppen från gjuterierna dock inte utgöra någon fara för odlingen eftersom 
gjuterierna numera är utrustade med bra reningsutrustning.  

6.3. Drivkrafter 

I Tabell 7 ges en sammanställning av de identifierade drivkrafterna för att inleda ett spillvärmeutbyte 
mellan ett växthus och ett gjuteri. Drivkrafterna har kategoriserats enligt de huvudsakliga drivkrafter 
som identifierats i litteraturstudien för att inleda samarbeten i form av industriell symbios (se Avsnitt 
2.2.3). 
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Tabell 7. Sammanställning av de viktigaste drivkrafterna för att inleda ett spillvärmeutbyte som identifierats 
genom intervjustudien. I tabellen ses även vilka drivkrafter som är betydande för respektive aktör som ingår i 
spillvärmeutbytet.  

Kategori Drivkraft Växthus Gjuteri 

Ekonomiskt  Kostnadsbesparingar i form av lägre kostnad för värme X  

 Ökade intäkter genom försäljning av värme  X 

 I dagsläget höga energikostnader och ökade energipriser  X X 

 Stärkt konkurrenskraft X  

 Minskad arbetsbörda jämfört med flispanna X  

Miljömässigt Minska verksamhetens miljöpåverkan X X 

 Spillvärmeutbytet kan användas i marknadsföringssyfte X X 

Lagkrav Oro för kommande lagkrav angående hantering av 
spillvärme 

 X 

Socialt Skapandet av arbetstillfällen genom växthusnäringen X X 

 Levande landsbygd  X 

 Skatteintäkter genom inhemsk produktion X  

De ekonomiska drivkrafterna för att inleda ett samarbete kring ett spillvärmeutbyte är möjligheten 
till kostnadsbesparingar för odlaren och ökade intäkter för industrin. Vidare är höga energikostnader 
och ökande energipriser en drivkraft för att arbeta med energifrågan såväl inom industrin som inom 
växthusnäringen. Avskaffandet av subventionen för olja som träder i kraft år 2015 har drivit såväl 
växthusodlarna som gjuteriindustrin att minska sitt oljeberoende. Ett sätt att minska sitt 
oljeberoende anser gjuteriindustrierna vara att tillvarata spillvärmen internt vilket har medfört att 
intresset för spillvärmefrågan har ökat.  

Kopplat till den ekonomiska frågan är även möjligheten för odlarna att stärka sin konkurrenskraft. 
Genom tillgång till billig energi ser växthusodlarna en möjlighet att kunna konkurrera på liknande 
premisser som de länder som idag har en stor del av marknadsandelarna för tomater. Ett 
uppvärmningssystem med spillvärme innebär även en minskad arbetsbörda jämfört med exempelvis 
en flispanna som kräver inköp och lagring av flis, kontinuerlig skötsel och förbränning i pannan etc.  

Ytterligare en drivkraft för att samverka kring ett spillvärmeutbyte är den minskade miljöpåverkan 
som utbytet medför. De miljömässiga vinsterna av ett spillvärmeutbyte anser sig såväl 
växthusodlarna som gjuteriindustrin kunna använda i sin marknadsföring. För växthusodlarna handlar 
det om marknadsföring av tomaterna genom att de producerats med hjälp av värme från en 
energikälla med nollutsläpp. Gjuterierna anser att ett spillvärmeutbyte kan stärka deras miljöprofil, 
antingen gentemot kunderna eller mot lokalsamhället eller bådadera. När det gäller drivkrafter i 
form av lagkrav kan konstateras att det finns en viss oro att det i framtiden kommer att komma 
lagkrav som förbjuder industrierna att släppa ut spillvärme till recipient.  

Till sist har såväl odlarna som representanterna för gjuteriindustrierna betonat vikten av de 
arbetstillfällen som skapas genom växthusnäringen, inte minst på landsbygden där växthusnäringen 
bidrar till skapandet av en levande landsbygd. Dessutom medför en inhemsk produktion 
skatteintäkter vilka förloras om Sverige skulle gå över till att enbart importera tomater.  

6.4. Framgångsfaktorer 

I Tabell 8 presenteras de framgångsfaktorer som identifierats genom intervjustudien och gäller 
specifikt för samverkan i form av ett spillvärmeutbyte mellan ett gjuteri och ett växthus. En 
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kategorisering har gjorts i enlighet med kategoriseringen av framgångsfaktorer som presenteras i 
Avsnitt 2.2.4. 

Tabell 8. Sammanställning av de framgångsfaktorer som identifierats för samverkan i form av ett 
spillvärmeutbyte mellan ett gjuteri och ett växthus.  

Symbiotiska företagsrelationer  Aktörerna ser ett större mervärde i samverkan än rent 
ekonomiska fördelar 

 Goda personliga relationer mellan aktörerna 
 Transparens, öppenhet och tillit mellan de båda aktörerna 
 Gemensam målsättning 

Tillfört ekonomiskt värde  Båda parter tjänar något på samverkan 
 Drivkraft finns i form av möjligheten att minska sina 

kostnader eller öka sina intäkter 
 Uppvärmning med spillvärme medför minskade 

produktionskostnader för tomatodlaren 

Medvetenhet och 
informationsspridning 

 Jämnare vinstfördelning mellan partihandel och odlare 
 Tillgång till information om tillgänglig mängd spillvärme 

Lagstiftning  Indrag av oljesubvention ökar intresset och incitamenten för 
tillvaratagande av spillvärme 

 Ökade energipriser 

Organisation   Spillvärmeutbytet är en del av den företagsinterna strategin 

Tekniska faktorer  Växthuset anpassas efter gjuteriets möjlighet att leverera 
värme 

 Matchande produktionsuppehåll 
 Leveranssäkerhet  

De i intervjustudien identifierade framgångsfaktorerna liknar i stor utsträckning de 
framgångsfaktorer som identifierats i den vetenskapliga litteraturen för samarbeten i form av 
industriell symbios (se Avsnitt 2.2.4). De huvudsakliga skillnaderna kan härledas till faktorer som är 
specifika för samverkan mellan de givna branscherna och framförallt till tomatodlarnas 
branschspecifika förutsättningar. Den hårda konkurrens som tomatodlarna utsätts för från andra 
länder gör att möjlighet till uppvärmning via spillvärme kan vara det som får branschen att bli mer 
konkurrenskraftig. Detta i kombination med en jämnare vinstfördelning mellan partihandeln och 
odlarna. Ett förslag som uppkom under intervjustudien var att handeln skulle frångå att räkna sin 
vinstmarginal i procent till att istället beräkna marginalen i absoluta tal. Detta skulle innebära att 
prispåslaget på svenskodlade tomater skulle kunna minska och bli av samma storlek som prispåslaget 
på de importerade tomaterna. Detta skulle medföra utrymme för lägre butikspriser och en ökad 
ersättning till odlarna. Förutsättningen är då att handeln är villig att minska sin vinstandel och att de 
därmed värdesätter annat än direkt ekonomiska aspekter.  

Likaså är de tekniska faktorerna specifika för ett spillvärmeutbyte mellan ett gjuteri och ett växthus. 
En förutsättning för att realisera spillvärmeutbytet är att gjuteriindustrin har tillgång till tillräcklig 
mängd värme för att kunna tillfredsställa växthusets värmebehov. Av denna anledning är en 
framgångsfaktor för konceptet att växthusets storlek anpassas efter tillgången på värmen. Ytterligare 
en framgångsfaktor som identifierats är att industrins julledighet infaller under den period då 
odlingssäsongen är över varför bortfallet av värmeproduktion under denna period inte utgör ett 
problem. Vidare är även, som tidigare nämnts, leveranssäkerheten på värmen en förutsättning för att 
spillvärmeutbytet ska kunna realiseras. De växthus som idag förses med spillvärme från en industri, 
och som inkluderats i intervjustudien, får sin värme via ett lokalt energibolag. Det innebär att 
industrin skickar ut sin värme till det lokala fjärrvärmenätet vilket växthuset är del av. I dessa fall har 
det därför inte funnits några frågetecken kring leveranssäkerheten på värmen. Att koppla ett växthus 
direkt till ett spillvärmeflöde från en industri medför således nya utmaningar.  
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7. Spillvärmeavtal 
Detta kapitel syftar till att presentera de synpunkter som framkommit under intervjustudien 
avseende utformning av avtal för spillvärmeutbytet (se Avsnitt 7.2) samt till att presentera ett förslag 
på avtalsmodell mellan de båda aktörerna (se Avsnitt 7.3). Avtalsmodellen har tagits fram med 
utgångspunkten att försöka överbrygga några av de mest betydande hindren som identifierats för 
realisering av det studerade spillvärmeutbytet. För att ge en inblick i vilka aspekter som är av vikt att 
reglera i ett spillvärmeavtal presenteras först en sammanställning över de erfarenheter som erhållits 
i tidigare studier (se Avsnitt 7.1). Samtliga avsnitt utgår från de fyra punkter i spillvärmeavtalet som i 
intervjustudien visat sig vara av störst vikt att reglera: avtalstid, investeringar, leveranser samt 
avgifter och betalning.  

7.1. Erfarenheter kring spillvärmeavtal från tidigare studier 

Svenska Fjärrvärmeföreningen (1997) har utarbetat ett förslag på hur ett spillvärmeavtal, för leverans 
av spillvärme från en industri till ett fjärrvärmenät, kan utformas. De punkter som bör inkluderas i 
avtalet enligt deras förslag är:  

 Parter 

 Bakgrund 

 Syfte 

 Anläggningar 

 Investeringar  

 Leveranspunkt 

 Leveranser 

 Kvalitet 

 Insyn & sekretess 

 Avbrott 

 Ägarbyte 

 Nedläggning 

 Mätning 

 Avgifter & betalning 

 Drift, skötsel & 

underhåll 

 Befrielsegrunder 

 Omförhandling 

 Överlåtelse 

 Tvist 

 Skadestånd & 

hävning 

 Avtalstid 

 Försäkring 

I Tabell 9 presenteras en sammanställning över viktiga lärdomar och möjliga utformningar för fyra av 
de ovanstående punkterna baserat på Svenska Fjärrvärmeföreningen (2002), Fors (2004) samt 
Grönkvist och Sandberg (2006). De punkter som inkluderats i sammanställningen är de punkter som i 
inledningen av detta kapitel anges vara av särskilt stor vikt vid utarbetning av ett spillvärmeavtal 
mellan en gjuteriindustri och en växthusodling.  

Tabell 9. Sammanställning över viktiga lärdomar från utformningar av spillvärmeavtal.     

Avtalspunkt Tips och förslag på utformningar 

Avtalstid  Stabila och långsiktiga spillvärmeavtal är av vikt 

 Bindningstiden på avtalet måste minst vara lika lång som återbetalningstiden för 
investeringen 

 När investeringen är återbetald kan avtalet förlängas i kortare tidsintervall, ofta 2 till 5 år 

Investeringar  Investeringen delas av båda parter, vilket även innebär att den ekonomiska risken delas, 
alternativt tar en aktör hela investeringen 

 Vinsterna delas baserat på respektive aktörs andel av investeringen  

 Reglering av hur tillkommande investeringar fördelas mellan de bägge parterna  

Leveranser  Specificering av leveransskyldighet är avgörande för att undvika konflikter under 
avtalstiden 

- Kan specificeras i form av effekt, energimängd och temperatur 
- Specificeras ofta i form av ett riktvärde på levererad energimängd per år och den 

ungefärliga effekten vid vilken leveransen bör ske  

 Vid avvikelser från överenskommen leverans kan någon form av påföljdssystem tillämpas: 
- Lägre avgift för mottagen värme 
- Ersättning för utebliven inkomst 
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Tabell 9 [forts.]. Sammanställning över viktiga lärdomar från utformningar av spillvärmeavtal.     

Avtalspunkt Tips och förslag på utformningar 

Avgifter och 
betalning 

 Bägge parter måste tjäna på samarbetet 

 Ekonomi bör inte diskuteras i samarbetets tidiga fas 

 Alt. 1: En fast årsavgift som ska täcka leverantörens merkostnader och en rörlig kostnad 
(RK) per levererad kWh 

- RK baserat på alternativkostnad för mottagaren som antingen är fast över året 
eller varierar över året med bränslepriser  

- RK baserat på naturgas- eller oljepris  

 Alt. 2: Spillvärmepris mellan industrins kostnad att leverera och priset på det alternativa 
bränslet hos mottagaren 

- Industrins kostnad baseras ofta på diskonteringsräntan för den del av 
investeringen som de tagit 

 Alt. 3: En fast ersättning över året 

 Alt. 4: Ingen avgift för spillvärmen vilket förutsätter ett ömsesidigt beroende av 
värmeväxlingen 

Förutom de punkter som berörts i Tabell 9 lyfter Fors (2004) att en framgångsfaktor för upprättande 
av ett spillvärmeavtal är att anlita en extern oberoende part i frågan. Att anlita en oberoende part 
kan vara fördelaktigt eftersom vissa punkter i avtalet har en tendens att skapa meningsskiljaktigheter 
mellan de ingående parterna (Svenska Fjärrvärmeföreningen, 2002). Detta gäller exempelvis punkter 
som berör syftet med utbytet, hur omförhandlingar ska ske samt hur eventuella framtida tvister ska 
lösas. Vidare lyfter Grönkvist och Sandberg (2006) risken att någon av parterna måste lägga ner 
verksamheten innan avtalet löper ut, som en ytterligare viktig faktor som bör regleras i avtalet. 

7.2. Synpunkter kring spillvärmeavtalet från intervjustudien 

I detta avsnitt presenteras de synpunkter kring spillvärmeavtal som framkommit under 
intervjustudien. De punkter som inkluderats i sammanställningen är de punkter som i inledningen av 
detta kapitel anges vara av särskilt stor vikt vid utarbetning av ett spillvärmeavtal mellan en 
gjuteriindustri och en växthusodling.  

7.2.1. Avtalstid 

När det gäller bindningstiden på avtalet var näst intill samtliga växthusodlare och gjuteriindustrier 
eniga om att bindningstiden minst måste motsvara den tid det tar att få återbetalning på 
investeringen. Växthusodlarna betonar dock särskilt vikten av att det krävs ett långsiktigt avtal, helst 
på minst 10 år, för att det ska vara rimligt att gå in i ett spillvärmeutbyte. Detta beror dels på att 
återbetalningstiden för investeringen blir lång samt att det tar tid att starta igång en ny verksamhet. 
Både växthusodlare och gjuterier eftersträvar möjlighet att planera sin verksamhet framåt i tiden 
varför en längre avtalstid är eftersträvansvärt. Växthusodlare efterfrågar exempelvis planer som 
sträcker sig minst 5 år framåt i tiden. 

Något motsägelsefullt i detta är det faktum att såväl växthusodlare som gjuteriindustrier efterfrågar 
en kort återbetalningstid på investeringar samtidigt som båda aktörerna menar att en lång 
bindningstid är en förutsättning för att kunna ingå i ett avtal om ett spillvärmeutbyte. Detta kan dock 
antas bero på att återbetalningstiderna som angivits baseras på kraven företagen har på interna 
investeringar. När det handlar om investeringar som tas gemensamt med en annan aktör och där 
företagen således även är beroende av varandra är situationen en annan. Det kan därmed anses 
rimligt att kravet på återbetalningstid omvärderas i situationen då två aktörer ingår i ett gemensamt 
avtal kring ett spillvärmeutbyte. 
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7.2.2. Investeringar och leveranser 

Det råder delvis delade åsikter bland växthusodlarna kring vem som bör ta investeringen för att 
realisera spillvärmeutbytet. Det kan onekligen konstateras att merparten av växthusodlarna föredrar 
att industrin står för hela investeringen som krävs för att realisera spillvärmeutbytet och således 
fungerar som en extern värmeleverantör47 till växthuset. Detta innebär att industrin står för 
investeringen i rördragningen mellan växthus och industri samt står för investeringen i värmelager 
och backup-system. Vem som står för investeringen i eventuella värmeväxlare kan däremot variera 
eftersom det kan anses vara en del av växthusets värmesystem. Vem som står för investeringen i 
värmeväxlaren anses dock vara av mindre betydelse. Fördelarna med att industrin fungerar som en 
extern värmeleverantör är att växthusodlaren får mer tid över för att bedriva sin kärnverksamhet då 
de inte behöver sköta drift och underhåll av ett alternativt värmesystem som exempelvis en 
flispanna.  

Det finns dock växthusodlare som anser att de hellre skulle vilja ta investeringen själva för att ha 
större kontroll över värmepriset. Detta grundar sig i en oro att industrin kommer att göra successiva 
prishöjningar och att det således finns en risk att bli fastlåst i ett värmesystem som inte är 
ekonomiskt lönsamt gentemot alternativen. När det gäller gjuterierna föredrar de modellen där 
industrin och växthuset delar på investeringen, och därmed risken, och där vinsten sedan fördelas i 
proportion till investeringen.  

För att växthusodlarna ska ingå i ett spillvärmeutbyte krävs att industrin kan garantera leverans av 
den mängd värme som växthuset behöver. Annars måste odlaren även investera i ett alternativt 
uppvärmningssystem vilket medför höga kostnader och minskar odlarens ekonomiska incitament. 
Vidare lyfter odlarna att tillförlitligheten i spillvärmekällan är av stor vikt och att industrins 
driftavbrott och semesteruppehåll måste regleras i avtalet. På grund av att gjuteriindustrins 
spillvärmeflöden varierar vill, som tidigare nämnts (se Avsnitt 6.2), industrin inte utlova leverans av 
en viss mängd värme till växthuset. Här finns således en motsättning mellan de båda aktörerna.  

7.2.3. Avgifter och betalning 

Priset på spillvärmen bör bero av investeringskostnaderna samt övriga kostnader förknippat med 
spillvärmeutbytet. Det finns olika prissättningsmodeller som kommit på förslag under 
intervjustudien. Växthusodlarna föredrar ett fast pris eftersom det då är enklare att ta fram en 
lönsamhetskalkyl för spillvärmeutbytet. Ett fast pris innebär mindre osäkerheter kring lönsamheten 
över tid. Gjuterierna anser dock att det finns en svårighet i att ha ett fast pris om industrin står för 
backup-systemet eftersom det alternativa bränslet, vilket ofta är olja, utgör en hög kostnad jämfört 
med spillvärmen som kan anses vara gratis för industrin.  

För att hantera de stora skillnaderna i värmebehov som växthuset har över året finns det förslag från 
både gjuterier och odlare att dela upp året i delar med olika prissättning för respektive del. Priset är 
då som högst under vintermånaderna eftersom det är då växthuset kräver som mest energi samtidigt 
som gjuterierna under dessa månader får som minst spillvärme över efter att de värmt upp sina egna 
lokaler i kombination med att alternativa energipriser är som högst under denna period. På 
sommaren bör spillvärmen vara gratis på grund av att gjuterierna då vill bli av med värmen.  

En prissättningsmodell som samtliga växthusodlare hade föredragit är att spillvärmepriset ändras 
från år till år baserat på tomatpriset. Gjuterierna menar dock att denna prissättningsmodell enbart är 
rimlig om det kan säkerställas att deras omkostnader täcks vid en sådan modell. I de fall gjuterierna 
behöver gå in med backup-system för att leverera värme till växthusen vill de ha möjlighet att 
prissätta värmen efter priset på det alternativa bränslet.  

                                                           
47 Med industrin som extern värmeleverantör menas här att industrin står för leverans av växthusets totala 
värmebehov och därmed har en liknande funktion för odlaren som ett energibolag.  
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7.3. Förslag på avtalsmodell 

Som nämndes i inledningen till kapitlet har intervjustudien visat att det är vissa parametrar i avtalet 
som är kritiska med tanke på möjligheterna att realisera ett spillvärmeutbyte mellan de involverade 
aktörerna; avtalstid, investeringar, leveranser samt avgifter och betalning. I syfte att försöka 
överbrygga de identifierade hindren kopplade till dessa parametrar ges i detta avsnitt ett förslag på 
en avtalsmodell beträffande de kritiska parametrarna.  

7.3.1. Avtalstid 

Då både växthusodlarna och gjuteriindustrierna är eniga om att en lång bindningstid på avtalet krävs 
för att det ska vara möjligt att ingå i samverkan kring ett spillvärmeutbyte föreslås att bindningstiden 
för avtalet är minst 10 år. Avtalet bör sedan förlängas i perioder om minst 5 år för att ge såväl 
växthusodlare som gjuteriindustri fortsatt möjlighet till långsiktigt planering av sin verksamhet. 

7.3.2. Investeringar och leveranser 

När det gäller hur investeringskostnaden för utbytet bör fördelas mellan de bägge parterna föreslås 
att industrin, i det här fallet gjuteriet, agerar värmeleverantör till växthuset. Detta innebär att 
gjuteriindustrin står för investeringen i rördragningen mellan gjuteriet och växthuset, backup-
systemet samt värmelager som förslagsvis dimensioneras för att klara gjuteriets 
produktionsuppehåll. Växthusodlaren står därmed för investering i eventuella värmeväxlare och 
värmedistributionssystem inne i växthuset. På så sätt delas den ekonomiska risken mellan de bägge 
aktörerna. Förslaget grundar sig i att växthusodlaren måste kunna bli garanterad en viss mängd 
värme för att de ska ha en möjlighet att bedriva sin verksamhet. Av denna anledning anses det vara 
av vikt att gjuteriindustrin står för alla de delar av uppvärmningssystemet som krävs för att kunna 
generera den mängd värme som behövs eftersom spillvärmen inte finns tillgänglig kontinuerligt. Med 
denna modell ligger det även i industrins intresse att använda backup-systemet så lite som möjligt, 
och kan därmed till viss del planera sin verksamhet efter det, till exempel genom att lägga in 
planerade driftstopp på lämpliga tider. Om växthusodlaren ansvarade för backup-systemet skulle 
industrins incitament för sådan planering inte vara lika höga. Med denna modell blir det också tydligt 
vem som ansvarar för drift och underhåll för respektive del av värmesystemet.  

Uppdelningen är dock inte helt problemfri. Förslaget går bland annat emot industrins krav på korta 
återbetalningstider eftersom investeringskostnaden för rördragning, backup-system och värmelager 
är omfattande. Kravet på leveranssäkerhet anses dock vara ett mer betydande hinder för att 
möjliggöra spillvärmeutbytet, på grund av att växthuset måste kunna garanteras en viss mängd 
värme för att de ska ha möjlighet att bedriva sin verksamhet. Av denna anledning ansågs förslaget 
med industrin som värmeleverantör till växthuset vara den, efter omständigheterna, bästa lösningen.  

Ett annat problem med förslaget ovan är att gjuteriindustrin, som tidigare nämnts, ställer sig 
tveksamma till att förbinda sig till att leverera en viss mängd värme på grund av att de i dagsläget 
inte vet hur mycket värme deras verksamhet genererar.  Därmed vet de inte heller hur stor del av 
tiden en alternativ värmekälla skulle behöva användas, vilket givetvis påverkar kostnaderna för 
värmeleveransen. En förutsättning för att kunna utforma ett avtal för utbytet är därför att gjuteriets 
tillgängliga spillvärmemängd kartläggs över året. När detta är gjort föreslås att växthuset 
dimensioneras efter tillgången till spillvärme. Växthuset kan då dimensioneras i underkant för att öka 
möjligheterna för gjuteriet att leverera den mängd värme växthuset behöver under odlingssäsongen.  

För att hantera den osäkerhet i spillvärmeleveransen som oplanerade driftstopp bidrar till föreslås 
att tiden som produktionen står still till följd av oplanerade driftstopp prognostiseras över ett år. 
Under denna tid tillgodoses växthusets värmeförsörjning av backup-systemet. Den alternativa 
kostnaden för det bränsle som används i backup-systemet kan därmed tas med i beräkningarna när 
spillvärmepriset ska sättas (se Avsnitt 7.3.3). 
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7.3.3. Avgifter och betalning 

En förutsättning för att ett spillvärmeutbyte ska bli av är att båda parter tjänar på utbytet. För att det 
ska vara ekonomiskt motiverat för en odlare att välja spillvärme som uppvärmningskälla krävs att 
alternativet inte är dyrare än konventionell uppvärmning. Ett livscykelperspektiv avseende en 
jämförelse mellan de båda uppvärmningsalternativen bör antas. För att det ska vara motiverat för 
industrin att agera spillvärmeleverantör krävs att det pris industrin erhåller för värmen som lägst 
täcker deras kostnader förknippade med utbytet under avtalad återbetalningstid. Odlarnas krav 
medför en övre gräns för spillvärmepriset och industrins krav en nedre gräns.    

Prissättningen kan delas upp i flera steg. Det första steget innebär att kontrollera att det finns 
potential att spillvärmeutbytet utgör ett billigare uppvärmningsalternativ än konventionell 
uppvärmning (se Figur 8). Potentialen kan kontrolleras genom en LCC-kalkyl där offerter med 
kostnadsuppgifter för ett spillvärmesystem respektive ett konventionellt uppvärmningssystem 
begärs. De kostnadsposter som bör inkluderas är samma poster som presenteras i metoden för 
spillvärmeutbytets ekonomiska potential (se Avsnitt 4.6.1). Här bör dock även backup-system, om 
det skiljer sig åt mellan fallen, och eventuella kostnader för skördning av spillvärme inkluderas. 

Om spillvärmesystemet ger ett lägre nettonuvärde (NNV) över livscykeln blir nästa steg att beräkna 
gränserna för spillvärmepriset (se Figur 8). Gränserna kan beräknas genom att göra en LCC-kalkyl för 
respektive aktör. Kostnaderna för investering, drift och underhåll fördelas mellan aktörerna. 
Spillvärmen utgör en driftskostnad för odlaren och en intäkt för industrin. I driftskostnaderna för 
industrin inkluderas kostnaden för det alternativa bränsle som används under den tid produktionen 
står still till följd av oplanerade driftstopp (se Avsnitt 7.3.2.). När alla kostnadsposter fastställts erhålls 
den nedre gränsen på spillvärmepriset genom att variera priset tills NNV för industrin blir noll. För att 
erhålla den övre gränsen på spillvärmepriset varieras priset tills NNV för odlaren blir lika med NNV 
för det konventionella uppvärmningssystemet.48  

 
 
 

 STEG 1 STEG 2 

Kostnadspost Konven. Spillv. Industri Odlare 

Värmekälla     

Lager (bränsle/värme)     

Värmefördelningssystem     

Fysisk koppling     

Backup     

Skördning av värme     

Drift- och underhåll   - X + m X + n 

Nettonuvärde (NNV) NNVkonv. NNVspillv. NNVindustri NNVodlare 

 
 

 

 
Figur 8. Schematisk bild över hur de två första stegen i prissättningen kan gå till. Observera att intäkter 
presenteras som negativa värden och utgifter som positiva. 

                                                           
48 Variationerna av spillvärmepriset kan göras med funktionen Målsök i Microsoft Excel.  

 

 

Intäkt/kostnad för 
spillvärme, X, beror av 

spillvärmepriset. Övriga 
drift- och underhålls-

kostnader motsvaras av m 
respektive n. 

I Steg 1 inkluderas alla kostnader för 
resp. uppvärmningssystem. 

Energikostnaden sätts till noll i 
spillvärmefallet. 

I Steg 2 fördelas kostnaderna för spillvärmefallet i Steg 
1 mellan industri och odlare. Intäkt resp. kostnad för 

spillvärme läggs till. 

 

En förutsättning för att utbytet ska 
vara ekonomiskt motiverat är att 

NNVkonv. ≥ NNVspillv. 

  

Övre gräns: Variera 
spillvärmepriset tills 
NNVodlare= NNVkonv. 

Nedre gräns: Variera 
spillvärmepriset tills 

NNVindustri= 0 
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Steg tre utgörs av en förhandling mellan parterna för att bestämma vilket spillvärmepris, inom de 
beräknade gränserna, som är lämplig. Det sista steget är att bestämma hur priset ska variera med 
tiden. För att få en jämnare kostnad för odlarna föreslås ett fast pris över året, så att priset på 
värmen inte är som dyrast då odlaren behöver som mest energi. Priset kan sedan justeras årligen 
baserat på växthusets alternativa bränslekostnad, exempelvis flispriset. Att justera priset baserat på 
prisförändringen på det alternativa bränslet anses rimligt på grund av att den beräknade övre 
gränsen för spillvärmepriset baseras på livscykelkostnaden för det alternativa 
uppvärmningssystemet.  

Beroende av hur förutsättningarna ser ut för det enskilda fall som ska bedömas kan 
prissättningsmodellen behöva kompletteras med ytterligare kostnadsposter. I de fall en 
växthusodlare står och väger mellan alternativet att placera sin verksamhet i närheten av en 
spillvärmekälla eller att placera sin verksamhet någon annanstans och använda ett alternativt 
uppvärmningssystem kan kostnader relaterat till exempelvis markberedning komma att skilja sig åt 
mellan de olika lokaliseringarna. I detta fall bör även denna kostnadspost inkluderas i modellen för 
att avgöra vilket alternativ som har störst ekonomisk potential över en livscykel. 
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8. Diskussion och slutsatser 
Studien visar att det finns potential för spillvärmeutbytet, dels i form av klimatvinster jämfört med 
både importerade tomater och konventionellt svenskodlade tomater, dels i form av tillgänglig 
industriell spillvärme i landet. Likaså har ett intresse från industrin identifierats. I dagsläget begränsas 
dock potentialen av låg ekonomisk lönsamhet. I kommande avsnitt diskuteras möjligheter att erhålla 
en förbättrad ekonomisk potential, identifierade hinder och möjliga lösningar samt 
utvecklingsmöjligheter för studien. Kapitlet avslutas med studiens slutsatser.  

8.1. Möjligheter till förbättrad ekonomisk potential 

Den låga ekonomiska lönsamheten grundar sig på att anpassad teknik för tillvaratagande av låggradig 
spillvärme för uppvärmning av växthus inte är utvecklad. Teknisk utveckling har dock en tendens att 
ske relativt fort vid en identifierad efterfrågan varför den i dagsläget identifierade bristen på 
ekonomiskt motiverade och odlingstekniskt försvarbara tekniker inte nödvändigtvis utgör ett hinder 
framöver. Detta förutsatt att intresset för att utnyttja spillvärme för uppvärmning av växthus vidhålls 
och vidare forskning på området sker. Under studiens gång har det även erhållits indikationer på att 
tekniska lösningar utvecklats i Nederländerna vilket tyder på att en kommersialisering inte ligger 
alltför långt fram i tiden. Emellertid verkar dessa lösningar endast vara kopplade till växthusets 
värmedistributionssystem. Tekniska lösningar som medför lönsamma värmelagringsalternativ 
behöver därmed utvecklas för att industrier med varierade spillvärmeflöden ska kunna ingå i 
spillvärmeutbyten.  

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamhetskalkylen för spillvärmesystemet. En sådan faktor är 
växthusets energiprestanda. Den ekonomiska potentialbedömning som utförts i denna studie har 
utgått från ett i dagsläget energieffektivt växthus. Det finns dock växthuskonstruktioner som medför 
en högre energiprestanda. Det skulle därmed vara intressant att utreda om den ekonomiska 
potentialen kan förbättras genom att utnyttja teknik som sänker växthusets dimensionerande 
effektbehov. De lägre investeringskostnaderna för växthusets uppvärmningssystem, som ett sänkt 
effektbehov för med sig, måste dock vägas mot de ökade kostnaderna för växthusets konstruktion 
som energieffektiviseringen medför. En mer energieffektiv växthuskonstruktion anses dock inte i 
dagsläget, under de förutsättningar som varit rådande i denna studie, medföra att utnyttjande av 
spillvärme utgör ett mer lönsamt alternativ än konventionell uppvärmning med flis.  

En annan faktor som påverkar den ekonomiska potentialen är kostnaden för det alternativa bränslet. 
Det i dagsläget låga flispriset medför svårigheter att erhålla lönsamhet i spillvärmesystemet. Den 
ekonomiska analysen indikerar att ett spillvärmebaserat uppvärmningssystem medför betydligt 
högre investeringskostnader än ett konventionellt uppvärmningssystem. För att få lönsamhet i 
spillvärmesystemet krävs därmed en hög bränslekostnad under livscykeln för det konventionella 
systemet. Högre energipriser är således en faktor som skulle medföra en ökad ekonomisk potential 
för det undersökta utbytet.   

Ytterligare faktorer som påverkar lönsamhetskalkylen för spillvärmesystemet är om nya tekniska 
lösningar utvecklas eller om industrierna erhåller ökade incitament för att leverera spillvärme. 
Incitament kan exempelvis vara styrmedel som hindrar industrin att släppa ut spillvärme i recipient 
respektive gör det dyrt att släppa ut värmen alternativt förmånligt att tillvarata den.  

8.2. Identifierade hinder och möjliga lösningar 

Även om en teknisk och ekonomisk potential för spillvärmeutbytet identifieras framöver finns det ett 
flertal hinder och frågetecken som kvarstår, vilka påverkar möjligheten att realisera 
spillvärmeutbytet.  

Studien har bland annat visat på flertalet hinder för aktörssamverkan i form av ett spillvärmeutbyte. 
De mest betydande hindren för aktörssamverkan är brist på kontinuerliga spillvärmeflöden, brist på 
kunskap angående tillgänglig mängd spillvärme i industrin samt osäkerhet kring hur ett avtal ska 
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utformas för att vara fördelaktigt för såväl industri som växthus. För att överbrygga några av dessa 
hinder har ett förslag på avtalsmodell tagits fram i denna studie (se Avsnitt 7.3). Förslaget kan 
fungera som ett diskussionsunderlag vid förhandlingar och ge möjlighet att hantera osäkerheter kring 
avtalets utformning. När det gäller kunskap om tillgänglig mängd spillvärme kan denna antas öka 
framöver, bland annat på grund av de förväntade lagkraven på energikartläggningar för stora företag 
i Sverige.  

De identifierade hindren för aktörssamverkan grundar sig på fallet med gjuteriindustrin som 
spillvärmeleverantör. Om en annan typ av industri varit föremål för studien hade rimligen färre 
hinder identifierats. Detta på grund av gjuteriindustrins brist på kontinuerliga spillvärmeflöden samt 
brist på kunskap angående tillgänglig mängd spillvärme. Exempelvis indikerar resultatet från 
enkätundersökningen att denna kunskap är större inom stålindustrin samtidigt som tillgången till 
spillvärme är högre. Stålindustrin har ofta även tillgång till spillvärme av temperaturer över 60 °C, 
vilken skulle kunna fungera som spetslast i de fall den låggradiga värmen inte räcker till, förutsatt att 
värmen inte används i andra tillämpningar. Brist på kontinuerliga spillvärmeflöden kräver dessutom 
ytterligare investeringar i teknisk utrustning för att hantera variationerna vilket medför att den 
ekonomiska potentialen är högre för industrier med kontinuerligt spillvärmeflöde, som exempelvis 
massa- och pappersindustrin. Av denna anledning är det möjligt att gjuteriindustrin inte bör vara 
föremål för de första försöken att realisera ett spillvärmeutbyte mellan industri och växthus. På sikt 
kan dock gjuteriindustrin bli en lämplig aktör med tanke på dess tillgång till spillvärme av låga 
temperaturer, vilken med fördel bör användas i alternativa tillämpningar. Detta förutsätter dock att 
ekonomiskt motiverade lösningar för värmelager tagits fram.  

I denna studie har fokus varit på samverkan mellan två privata aktörer. Precis som valet av 
gjuteriindustrin som spillvärmeleverantör kan detta skapa fler hinder än om ett annat alternativ 
valts. Exempelvis kan flera aktörer agera spillvärmeleverantör till ett och samma växthus. Detta bör 
öka leveranssäkerheten eftersom aktörer inte lär ha driftsstopp samtidigt och det finns en möjlighet 
att värmeflödet till växthuset bli mindre fluktuerande. Med denna modell blir det dock svårare att 
utveckla ett samarbete på grund av att fler aktörer är involverade. Av denna anledning kan en 
mellanhand, exempelvis i form av ett gemensamt bolag, erfordras. Ett gemensamt bolag mellan två 
aktörer är också en möjlig lösning. Delägarna ansvarar då för driften av sina respektive verksamheter 
men har ett gemensamt vinstintresse. Ytterligare ett alternativ är att växthuset drivs som ett socialt 
företag. Detta skulle minska kraven på lönsamhet eftersom även andra värden än de ekonomiska 
vägs in. Ett annat möjligt alternativ som kringgår hindret med såväl varierande värmeflöde som 
risken för driftstopp samt de ökade kostnaderna kopplat till detta är att ansluta växthusets 
uppvärmningssystem till fjärrvärmereturen. På så sätt är leveranssäkerheten fastställd samtidigt som 
en rad fördelar erhålls på grund av att värmeleverans är energibolagens huvudverksamhet vilket 
medför att de redan har erfarenhet av och kan en sådan typ av affär. För en industri skulle 
värmeleverans till extern aktör kräva utveckling av ett nytt verksamhetsområde. Inte att förglömma 
är dock att fjärrvärmenätets returvatten inte kan anses vara spillvärme.  

Ytterligare en faktor som påverkar möjligheten att realisera spillvärmeutbytet är vilka möjligheter 
som finns för aktörerna att mötas. I dagsläget befinner sig industrin och växthusnäringen långt ifrån 
varandra då de är vitt skilda verksamheter med mycket olika förutsättningar. Sannolikheten för att 
denna typ av utbyte ska uppkomma spontant måste anses vara liten, åtminstone innan konceptet 
blivit väl känt. Det krävs således att någon organisation tar på sig ansvaret för att sprida information 
om möjligheterna kring ett spillvärmeutbyte och agerar samordnande i frågan för att skapa möjlighet 
för de båda aktörerna att mötas. En sådan organisation kan vara ett konsultbolag, en 
samverkansplattform som Swedish Surplus Energy Collaboration (se Avsnitt 1.3), en 
branschorganisation, ett forskningsinstitut eller en blandning av dessa typer av organisationer. En 
sådan organisation bör arbeta med informationsspridning till de båda berörda branscherna, 
exempelvis via annonsering i branschtidningar och genom utbildningar.  
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Vidare skulle det finnas möjlighet för en sådan organisation att söka pengar för att driva ett projekt 
för identifiering av fördelaktiga platser för initiering av konceptet. Organisationen verkar också 
samordnande och förmedlar kontakter mellan industri och växthusnäring samt kontakt till 
involverade underleverantörer. Dessa underleverantörer kan vara leverantörer som tillhandahåller 
tekniken för att realisera konceptet samt företag som erbjuder energikartläggningar. En 
energikartläggning för identifiering av tillgänglig mängd spillvärme i industrin samt var och på vilket 
sätt värmen kan samlas in är en förutsättning för att möjliggöra utbytet. Ytterligare krävs goda 
exempel för att visa på att ett spillvärmeutbyte av denna typ fungerar såväl tekniskt och 
odlingstekniskt som ekonomiskt. Detta kan exempelvis erhållas genom upprättande av 
pilotanläggningar där olika tekniska lösningar kan utvärderas.  

Det finns även ett flertal andra faktorer som är av vikt för att realisera spillvärmeutbytet och skapa 
en konkurrenskraftig växthusväring i Sverige. Eftersom denna studie främst fokuserat på 
nybyggnation av växthus måste det finns odlare som är villiga att utvidga sin verksamhet alternativt 
de som är villiga att starta helt nya verksamheter. En förutsättning för detta är att odlaren kan erhålla 
lån, vilket i dagsläget kan vara svårt. En annan viktig faktor är tillgången på mark för att bygga ett 
växthus i närheten av spillvärmekällan. Viktigt i detta fall är även markförhållandena eftersom dessa 
påverkar investeringskostnaden för växthuset. Att bygga på plan mark är betydligt billigare än om 
marken först måste jämnas ut. Ytterligare faktorer som är av vikt är tillgång till en lokal marknad och 
goda distributionsmöjligheter. Även tillgång till billig koldioxid är en viktig framgångsfaktor för att 
skapa en konkurrenskraftig växthusnäring. För att realisera visionen av det framtida slutna 
kretsloppet som presenterades i Figur 1 bör även växthuset, om möjligt, placeras i närheten av en 
biogasanläggning för att möjliggöra utbyte av såväl växtavfall, gödningsmedel som koldioxid.  

8.3. Utvecklingsmöjligheter för studien 

Det finns flertalet intressanta utvecklingsmöjligheter för den typ av studie som genomförts inom 
ramen för detta examensarbete. Exempelvis skulle den ekonomiska modellen kunna utvecklas så att 
också den dimensionerande utomhustemperaturen kan variera. På så sätt kan en uppfattning om hur 
spillvärmeutbytets potential varierar över landet erhållas. Modellen skulle även kunna utvidgas till 
att ta hänsyn till parametrar som påverkar växthusets energiprestanda, som konstruktionsmaterial 
och energiväv, i syfte att utreda om ett mer energieffektivt växthus medför en bättre lönsamhet (se 
Avsnitt 8.1). Att även inkludera energiprestanda i modellen kräver dock betydande mängder data.   

En ny infallsvinkel för studien skulle kunna vara analys av pillvärmeutbytets potential utifrån olika 
branscher i syfte att utreda vilka som är mest lämpade att agera spillvärmeleverantör. Resultatet från 
denna studie tyder på att de branscher där potentialen bör vara störst är de som uppfyller vissa 
kriterier; jämna spillvärmeflöden, produktion även under helger, god kunskap om mängden 
tillgänglig spillvärme samt kundkrav avseende miljöprestanda. De branscher med kundkrav avseende 
miljö har större incitament att tillvarata sina resursflöden eftersom utsläppen då kan allokeras på fler 
produkter. Ett exempel på en sådan bransch är energibranschen. Det skulle även vara intressant att 
utreda vilken samarbetsform som har störst potential att ge ett lyckat resultat. Intervjustudien som 
genomförts i denna studie skulle därför med fördel kunna utvecklas till att omfatta fler typer av 
aktörer, med utformning av alternativa avtalsmodeller som följd.  

Om syftet att erhålla en mer resurseffektiv tomatodling vidgas kan det även konstateras att det är 
intressant att utreda alternativa användningsområden för låggradig industriell spillvärme. Exempelvis 
kan akvakulturer samt odling av krukväxter och andra grödor än tomater vara av intresse, antingen 
enskilt eller i kombination. Eftersom odling av tomater generellt kan sägas vara mer krävande än 
odling av krukväxter och andra grödor så som gurka (på grund av att tomatplantorna kräver höga 
temperaturer och är känsliga för klimatvariationer) utgör tomatodling en god utgångspunkt för 
studier likt denna. Om lösningar som fungerar för tomatodling identifieras bör dessa kunna 
appliceras även vid odling av andra grödor och växter.  
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De angreppssätt som används i denna studie kan vara användbara i ett vidare perspektiv inom ramen 
för forskningsområdet industriell symbios. Exempelvis kan den avtalsmodell som utvecklas tillämpas 
även vid andra typer av resursutbyten mellan aktörer. Ansatsen att anta ett livscykelperspektiv vid 
prissättningen av en den resurs som ska utbytas är något som kan appliceras generellt. Vidare kan 
metoderna för bedömning av utbytets miljömässiga och ekonomiska potential användas både för 
utbyten av andra resurser och för utbyten mellan andra aktörer än de som inkluderats i denna studie. 
De båda metoderna kan antingen appliceras på ett enskilt utbyte eller som här, appliceras för att 
utreda utbytets potential i mer generella termer.    

8.4. Slutsatser 

Sammantaget kan konstateras att denna studie har bidragit till att ge en samlad bild av 
förutsättningarna för resurseffektiv produktion av närproducerade tomater i Sverige genom 
tillvaratagande av låggradig industriell spillvärme. Det har fastställts att den miljömässiga potentialen 
är god men att anpassad teknik för tillvaratagande av låggradig spillvärme i växthus inte är utvecklad 
i dagsläget. Bristen på tekniska lösningar tillsammans med behovet av stora värmelager för att klara 
gjuteriindustrins varierande spillvärmeflöden, dagens låga flispriser samt bristande incitament för 
industrin att tillvarata spillvärme medför en låg ekonomisk potential. I studien har även viktiga 
hinder, drivkrafter samt framgångsfaktorer lyfts och viktiga punkter att reglera i ett spillvärmeavtal 
mellan de båda aktörerna har identifierats. Studien har därmed bidragit med kunskap angående vad 
som kvarstår att utreda för att realisera konceptets fullständiga potential. Avtalsmodellen om tagits 
fram i studien har potential att överbrygga en del av de hinder som identifierats och kan fungera som 
ett diskussionsunderlag vid utformning av ett spillvärmeavtal. 

Studien har även bidragit med metoder som antar ett brett angreppssätt vid analys av ett 
resursutbytes potential samt vid utredning av vad som krävs för att realisera potentialen och ett 
flertal områden för fortsatt forskning har identifierats. Studien bör därför ses som början på 
utvecklingen av ett kretsloppssamhälle där restflöden från svensk industri ger förutsättning för att 
skapa en resurseffektiv och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.  
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9. Fortsatt forskning 
Studien har visat att det i dagsläget finns en brist i att möjliga tekniska lösningar för att tillvarata 
låggradig industriell spillvärme för att värma upp växthus inte är utredda. Av denna anledning finns 
ett behov av fortsatt forskning som syftar till att ta fram och utvärdera olika tekniska lösningar som 
är, eller inom en snar framtid har potential att bli, ekonomiskt lönsamma samt fungerar 
odlingstekniskt tillfredställande. Försöksanläggningar behöver upprättas och goda exempel behöver 
etableras. Ytterligare behöver tekniker för att lagra värme utredas för att möjliggöra tillvaratagande 
av spillvärmeflöden som inte är kontinuerliga. Vilken typ av värmelager som är lämpligt för olika 
temperaturer på spillvärmen samt för olika storlekar på växthus behöver utredas.  

Något som också är av vikt för växthusodlaren, men som legat utanför syftet med denna studie, är 
tillgång till koldioxid. För att skapa ett kretslopp enligt Figur 1 krävs utredning av möjliga tekniker för 
att rena och överföra koldioxid mellan industri och växthus.  

Vidare är spillvärmepotentialen i landet inte kartlagd i tillräckligt stor utsträckning avseende 
tillgänglig mängd spillvärme av olika temperaturer, vilken form spillvärmen befinner sig i samt hur 
kontinuerliga värmeflödena är. Av denna anledning krävs energikartläggningar där den tillgängliga 
spillvärmen utreds för att öka möjligheten att tillvarata låggradig industriell spillvärme. Det finns 
även ett behov av att identifiera lämpliga platser för kommersialisering av konceptet. Också 
utredning av lämpliga branscher för konceptet är av intresse på grund av att förutsättningarna för att 
realisera spillvärmeutbytet bör se olika ut, beroende av vilken bransch som agerar 
spillvärmeleverantör.  

En avgörande faktor för huruvida ett spillvärmeutbyte mellan ett växthus och en industri kommer att 
realiseras är utformningen av spillvärmeavtalet. Vidare utredning krävs därför för att ta fram 
konkreta förslag på fördelaktiga avtalsmodeller. Sådana avtalsmodeller är även av relevans för andra 
typer av resursutbyten och bör således vara av intresse för forskningsområdet industriell symbios. 
Avtalsmodellerna kan ligga till grund i förhandlingen mellan de bägge aktörerna och kan på så sätt 
öka möjligheterna att realisera ett resursutbyte mellan två aktörer.  

Denna studie har fokuserat på ett spillvärmeutbyte mellan två privata aktörer. Andra 
ägarförhållanden bör vara av intresse att utreda för att utöka potentialen för tillvaratagande av 
låggradig industriell spillvärme. Likaså bör alternativa användningsområden för låggradig spillvärme 
utredas. Har teknik för skördning av värme på industrin samt teknik för överföring av värme 
utvecklats bör denna vara tillämpbar även i andra sammanhang där låggradig spillvärme kan 
utnyttjas.   
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Bilaga 1. Transportsträckor - Lokal distribution 
För Scenario 3 i livscykelanalysen uppskattades sträckan från odlare till lokalt lager genom att 
beräkna genomsnittssträckan mellan tomatodlare som är medlemmar i producentorganisationerna 
SydGrönt och Svenska Odlarlaget och närmsta större stad. De odlare som inkluderades samt vilken 
stad som ansågs vara närmsta största ses i Tabell 1. Sträckan mellan odlare och stad tog fram med 
hjälp av Google Maps.    

Tabell 1. Data som ligger till grund för uppskattningen av en generell sträcka mellan odling och lokalt lager i 
livscykelanalysens Scenario 3.    

Tomatodlare Adress odlare Lager Sträcka [km] 

Alfred Pedersen & Son Dalköpinge 2:1 Trelleborg 4,9 

Bergstrand Handelstrgd Södra Möinge Landskrona 13,0 

Bjäraryds Gamlevägen, Sölvesborg Karlshamn 19,7 

Brännan trädgård Brännans byaväg 59, Viken Helsingborg 23,2 

Ingelstorp trädgård AB Ingeltorps Mossaväg, Glemmingebro Ystad 14,2 

Linnekulla handelstrgd AB Linnekullavägen, Tollarp Kristianstad 22,3 

Richard Carlsson Vinslöv Kristianstad 23,1 

Viklundagård AB Väsbygatan 3, Höganäs Helsingborg 25,5 

Österlentomater Rörum 26, Simrishamn Ystad 48 

Bertil Thomassons Handelstrgd Villagatan 49, Klippan Helsingborg 34,4 

AB WP-Grönt Tullstorpsvägen 75, Malmö Malmö 7,7 

Benny Svensson, Munka-Ljungby Toarps Bärstig 10, Munka-Ljungby Helsingborg 34,3 

Elleholms tomatodling Forsbackavägen 236, Mörrum Karlshamn 8,9 

Gunnestorp Handelstgd AB Gunnestorp 8, Varberg Varberg 8,4 

Hagalunds tomater Ölvingstorp, Ljungbyholm Kalmar 20,1 

HagaProdukter AB Sunnanåvägen 141, Arlöv Malmö 10,2 

Hallabro Tomatodling Tjurkhult Karlshamn 49,8 

Hoffrekullens Handelstrgd Håffrekullen 210, Romelanda Göteborg 29,6 

Lindgårdens Tomatodling Övägen 12, Sölvesborg  Karlshamn 19,1 

Långasjö Växthus AB Kyrkvägen 20 B, Långasjö Karlskrona 60,7 

MoE Tomat, Furulund Stävievägen 118, Furulund Lund 12,3 

Oxie Handelsträdgård, Oxie Krombyvägen 119, Oxie Malmö 13,0 

Smålandstomater, Högsby Bjärshult 103, Högsby Oskarshamn 45,5 

Swedetom, Furulund Stävie Nybov. 375, Furulund Lund 8,0 

Vegetabilen AB, Vallåkra Aspavägen 419, Vallåkra Helsingborg 15,8 

SNITTSTRÄCKA     22,9 

  

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.se/maps?expflags%3Denable_star_based_justifications:true%26ie%3DUTF8%26cid%3D17883660043058162727%26q%3DOxie%2BHandelstr%25C3%25A4dg%25C3%25A5rd%26iwloc%3DA%26gl%3DSE%26hl%3Dsv
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Bilaga 2. Enkät till Gjuteri- och stålindustri 
 

1. Genererar Er verksamhet tillräckligt med spillvärme för att Ni ska kunna leverera värme till 

extern part? Med spillvärme avses här varma (>30 °C) ventilations- och kylvattenflöden som 

finns tillgänglig efter att Ert interna värmebehov tillgodosetts. 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
2. Om ”Ja”, går det att precisera temperaturen på spillvärmen? 

 35-40 °C 

 40-50 °C 

 50-60 °C 

 > 60 °C 

 
3. Skulle det finnas en möjlighet att bygga ett växthus i närheten av er anläggning med 

avseende på tillgänglig mark? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
4. Skulle Ni vara intresserade av att leverera spillvärme till ett växthus om möjligheten fanns? 

 Ja 

 Nej 

 
5. Här ges möjlighet att kommentera svaren:  
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Bilaga 3. Underlag för LCC-kalkyl 
I denna bilaga presenteras data som ligger till grund för beräkningsmodellen.  

Växthusens utformning 

De växthus som ligger till grund för beräkningsmodellen är av typen Venlo där varje växthusblock har 
en bredd på fyra meter. Ståndssidohöjden är fyra meter och täckmaterialet är dubbelglas i väggarna 
och enkelglas i taket. Vidare har växthusen en enskikts energiväv. Täckmaterial och energiväv valdes i 
samråd med branschkunniga och motsvarar ett i dagsläget energieffektivt växthus. Data över area, 
längd, bredd och antal block ses i Tabell 1 nedan. I tabellen anges även växthusens dimensionerande 
effektbehov och dess nettoenergibehov för uppvärmning.   

Tabell 1. Utformning av växthusen som ligger till grund för modellen samt dess effekt- och energibehov vid en 
dimensionerande utomhustemperatur på -18 °C och en inomhustemperatur på 18 °C. 

Area  
[kvm] 

Längd  
[m] 

Bredd  
[m] 

Antal block  
[st] 

Effektbehov 
[kW] 

Energibehov 
[kWh] 

506 23 22 5,5 115 222 

1980 45 44 11 388 718 

6480 81 80 20 1174 2 145 

24964 158 158 39,5 4300 7 711 

 

Värmedistributionssystemet i båda fallen utgörs av stålrör med ett k-värde på 13,49 W °K-1 m-2. Data 
över erforderliga rörlängder i växthusens värmedistributionssystem se i Tabell 2. 

Tabell 2. Erforderliga rörlängder i växthusens värmedistributionssystem vid en dimensionerande 
utomhustemperatur på -18 °C och en inomhustemperatur på 18 °C enligt Ericsson på ProGro (personlig 
kommunikation).  

  Rörlängd [m] 

Framledningstemperatur [°C]\Area [kvm] 506 1980 6480 24964 

30 4 927 16 579 50 215 184 004 

40 3 871 13 026 39 454 144 575 

50 3 188 10 728 30 687 119 062 

60 2 710 9 118 27 618 101 202 

90 1 594 5 364 16 246 59 531 

Ekonomisk data 

I Tabell 3 ses de priser som ligger till grund för beräkningen av investeringskostnaden i flispanna.   

Tabell 3. Prisuppgifter från Trädgårdsteknik (u.å.) för hetvattenpanna TEC-MDS för flis.  

Effekt [kW] Kostnad [kkr] 

210 135 

300 196 

450 275 

750 315 

1000 374 

1200 449 
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I Diagram 1 ses historisk data över flispriset i Sverige mellan åren 1993 och 2013 samt prognostiserat 
pris fram till år 2025. Priserna avser realvärde för år 2013.  

 

Diagram 1. Historiska (gröna romber) samt prognostiserade (blå trianglar) flispriser. Ekvationen representerar 
trendlinjen för den historiska datan.  Den historiska datan är hämtad från Skogsstyrelsen (2013) och SCB 
(2014b) och har räknats om till realvärde år 2013 med hjälp av KPI.  
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Bilaga 4. Intervjuguide Växthus 
Generella förutsättningar  

Odling 
o Hur ser ett verksamhetsår ut för er? 

Uppvärmning 
o Vad har ni för uppvärmningskälla? 
o Hur kom det sig att ni valde just den uppvärmningsform ni har? 

o Är ni nöjda med er uppvärmningskälla (för- och nackdelar)? 

o Har ni funderat på att byta uppvärmningsform? 

o Hur ser ert backup-system ut? 

Ekonomi 
o Vilka är de största kostnadsposterna?  

o Hur resonerar ni när ni står inför större investeringar? 

Lagstiftning och framtidstro 
o Upplever ni att de förändringar som skett inom energipolitiken har påverkat er verksamhet?  

o Hur ser ni på framtiden för växthusodlare i Sverige? 

Samverkan - växthus som i dagsläget inte ingår i ett spillvärmeutbyte 

Spillvärme 
o Vad är er inställning till att använda spillvärme från industri eller kraftvärmeverk som 

uppvärmningskälla? 

o Vad är er inställning till att flytta verksamheten för att erhålla tillgång till spillvärme? 

o Om möjligheten fanns, skulle ni vara intresserade av att utnyttja spillvärme för uppvärmning? 

Spillvärmeavtal 
o Hur skulle ni vilja att ett eventuellt spillvärmesamarbete såg ut?  

o Hur skulle det påverka er att vara beroende av en aktör för värmeleverans?  

o Är det något annat som ni kommer att tänka på som skulle kunna utgöra hinder eller 

drivkrafter i ett spillvärmesamarbete? 

Samverkan - växthus som i dagsläget ingår i ett spillvärmeutbyte 
o Hur startade samarbetet? 

o Hur ser avtalet ut?  

o Ser ni att det finns några risker kopplade till värmeutbytet? Vilka? Hur hanteras riskerna? 

o Är det något i avtalet som var särskilt svårt/enkelt? 

o Är det något ni är särskilt nöjda/missnöjda med i avtalet? 

o Vilken vinning ser ni med samarbetet? 

o Hur anser du att samarbetet har fungerat efter att avtalet slöts? 

o Vad anser ni behöver göras för att fler ska bli motiverade att ingå liknande samarbeten? 

o Har ni några tips till aktörer som funderar på att ingå i ett samarbete liknande ert? 

Avslutning 

Summering av de viktigaste lärdomarna från intervjun. Här ges utrymme för den intervjuade att 
kommentera återkopplingen.  

o Vi har inga fler frågor. Har du något mer som du vill ta upp eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? 
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Bilaga 5. Intervjuguide Gjuteriindustri 
Generella förutsättningar 

Ekonomi 
o Hur stora är era energikostnader? 

o Hur resonerar ni när ni står inför större investeringar? 

Energi  
o Hur ser er energianvändning ut? 

o Var genereras överskottsvärme i er verksamhet? 

o Hur varierar värmeflödet? 

o Vad gör ni med värmen nu? 

o Utgör spillvärmen ett problem i er verksamhet? 

o Har ni funderingar kring användningsområden för värmen internt och externt? 

Lagar och andra förutsättningar 
o På vilket sätt anser ni att lagstiftningen påverkar er hantering av värmen?  

Samverkan 
Spillvärme 

o Vad är er inställning till att leverera spillvärme till växthus? 

o Finns det någon annan aktör än växthus som ni hellre skulle ha ett värmeutbyte med? 

Spillvärmeavtal 
o Hur skulle ni vilja att ett eventuellt spillvärmesamarbete såg ut?  

o Hur skulle det påverka er att ingå i ett spillvärmesamarbete?  

o Är det något annat som ni kommer att tänka på som skulle kunna utgöra hinder eller 

drivkrafter i ett spillvärmesamarbete? 

Avslutning 

Summering av de viktigaste lärdomarna från intervjun. Här ges utrymme för den intervjuade att 
kommentera återkopplingen.  

o Vi har inga fler frågor. Har du något mer som du vill ta upp eller fråga innan vi avslutar 

intervjun? 


