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Abstract 
 

With the increasing awareness in the public mind regarding environmental issues comes a need 
of improving systems in our society, towards more sustainable solutions. Heating is a major 
energy consumer in our societies, and in Sweden most cities use the efficient system “district 
heating”. Sweden is also home to many energy intensive industries, where much of the heat is 
simply cooled away to the air or water. In over 60 cities heat from industries is used in the 
district heating system, which leads to reduced combustion emissions and lower costs for the 
community. Mälarenergi is the owner of the district heating grid in Västerås and runs the largest 
combined heat and power plant in Sweden, but have no input of industrial waste heat in their 
district heating grid.  
 

Through visits of sites in Västerås, and the neighbouring area where the grid is located, eight 
companies were identified as a potential supplier of waste heat to the grid today or in the future. 
The total energy found was 22.5 GWh/year and the most promising company was Skultuna 
Flexible AB who could supply the grid with approximately 2 GWh/year. It was mostly due to the 
high temperature and relatively constant outflow of heat over the year that made this company 
the most promising.  
 

With a payback-time of 1.8 year and with annual savings of 240 000 kr, the collaboration can be 
seen as economically viable. For Mälarenergi the main incentive is not economical gain though, 
but for publicity reasons. This since the 2 GWh/year heat Skultuna Flexible can add to the grid 
is diminishing small compared to the 1407 GWh/year heat Mälarnenergi produce themself. 
Mälarenergis aim is to introduce an open district heating system, in which everyone that wants 
can sell heat onto the grid.  
 

What is most important for Mälarenergi is to introduce a business model which is easy to 
comprehend and also attracts as many potential heat suppliers as possible. Compared to other 
studies of potential usage of waste heat, very little was found in this project. In one study that 
examined the area of Gävleborg, 90 GWh/year was found. One study that examined both the 
county of Örebro and county of Östergötland found a staggering 1480 GWh/year in total, 
compared to the 22.5 GWh/year this study found. The explanation why the values differ as 
much probably lies in several reasons; The fact that there is different concentration of industries 
in different areas of Sweden as well as the fact that this study only examined the industries 
neighbouring the grid and that the surveys were conducted differently than the others all 
contribute to an explanation to the different values.  

 

 

 
  



3 

Sammanfattning 
 

Med ökat fokus på miljö och hållbarhet i vårt samhälle finns det behov av att ständigt leta efter 

förbättringar i våra olika system. Sverige har ett mycket effektivt uppvärmningssystem, 

fjärrvärme, som finns i alla större svenska städer. Samtidigt har Sverige mycket energiintensiv 

industri, där mycket värme kyls bort utan att tas tillvara. I över 60 svenska orter används idag 

spillvärme till det lokala fjärrvärmenätet, vilket leder till minskade utsläpp av 

förbränningsavgaser och samhällskostnader. Mälarenergi äger kraftvärmeverket i Västerås, 

som är Sveriges största, och driver fjärrvärmenätet i regionen som innefattar Västerås, 

Skultuna, Hallstahammar och inom en snar framtid även Surahammar. 

 

Med hjälp av företagsbesök identifierades åtta företag där det bedömdes finnas någon form av 

potential att utnyttja spillvärme till fjärrvärmenätet, idag eller i framtiden. Den totala 

energimängden uppgick till ca 22.5 GWh/år, och det företag som ansågs ha störst potential att 

anslutas till nätet var Skultuna Flexible med möjlighet att leverera ca 2 GWh värme per år. Det 

var främst den höga temperaturen på spillvärmen och den stabila tillgängligheten över året som 

gjorde detta företag till det mest intressanta alternativet, samt att företaget och processen 

bedöms vara kvar inom överskådlig tid.  

 

Med en återbetalningstid på ca 1.8 år och en fortsatt besparing på ca 240 000kr per år kan ett 

samarbete anses som ekonomiskt motiverat. För Mälarenergi är dock incitamenten ej 

ekonomiska, då värmemängden från Skultuna Flexible på 2 GWh/år är mycket liten i förhållande 

till de 1407 GWh värme som kraftvärmeverket levererar per år. Från Mälarenergis sida är det 

mest de publicitetsmässiga fördelarna som lockar med att köpa in värme från utomstående 

aktörer. Intresset är störst för att inrätta ett öppet fjärrvärme-system där alla som vill får leverera 

värme till fjärrvärmenätet, utifrån de ekonomiska erbjudanden som kommer erbjudas från 

Mälarenergi.  

 

Det viktigaste för Mälarenergi är att få till stånd ett bra standardiserat avtal som på ett enkelt sätt 

visar för företag hur de skulle påverkas ekonomiskt om de vill sälja spillvärme till 

fjärrvärmenätet. Jämfört med andra undersökningar som gjorts, angående potentialen av 

spillvärme i en region, visar resultaten i detta arbete mycket små energimängder. Från 

Gävleborg län identifierades 90 GWh/år och från Linköpings och Örebros län hela 1480 GWh/år 

totalt, jämfört med 22.5 GWh/år i Västeråsregionen. Förklaringen kan ligga i att det är färre 

industrier i Västeråsområdet, att detta arbete inte inkluderar hela Västerås län utan enbart där 

fjärrvärmenätet är utbrett samt att undersökningarna genomfördes på olika sätt.  

  



4 

Definitioner: 
 

Spillvärme: Överskottsenergi som ej kan nyttiggöras internt och där alternativet är att värmen 

släpps ut till omgivningen.1 

Framledningtemperatur: Temperaturen i vattnet som finns i huvudnätet innan det används i 

hus för uppvärmning. 

Returledningstemperatur: Temperaturen i vattnet efter det använts för att värma hus och är 

på väg tillbaka till kraftvärmeverket. 

Högvärdig spillvärme: Spillvärme som har tillräckligt hög temperatur för att direkt värmeväxlas 

mot fjärrvärmenätet.2 

Lågvärdig spillvärme: Spillvärme vars temperatur behöver höjas med hjälp av värmepump 

innan den kan värmeväxlas mot fjärrvärmenätet.3 

Fjärrvärmeföretag: Ägare av fjärrvärmenätet i en ort och bär ansvar mot kunderna att värme 

ska finnas tillgänglig. Kan vara både ett kommunalt bolag/företag eller privat ägt. 

Företag: När det i examensarbetet skrivs om “företag/et” syftas det till en extern part med 

möjlighet att leverera spillvärme till Mälarenergi, om det inte tydligt framgår i meningen att det 

syftar på Mälarenergi eller ett fjärrvärmeföretag.  

  

                                                
1 Naturvårdsverket, Goda möjligheter med spillvärme. Rapport 5373. 2005. s. 7 
2 Abrahamsson, E & Milesson J. Geoenergilager Xylem – Visualisering och lönsamhet, Linnéuniversitetet. 

2013. s. 33 
3 Ibid 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel introduceras en problemformulering som sedan syftet och frågeställningar 

kommer försöka besvara. Därefter beskrivs de avgränsningar som har behövts göras i detta 

arbete. Avslutningsvis presenteras bakgrund till ämnesområdet fjärrvärme och aspekter som 

kommer att vara relevanta för arbetet. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Dagens energisystem står inför stora utmaningar. I takt med att den globala uppvärmningen 

uppmärksammas allt mer ökar trycket från samhället att minska utsläpp av växthusgaser från 

mänsklig aktivitet. Världens energisystem är en av de största källorna till utsläpp från dagens 

samhälle. Sveriges energisystem har jämförelsevis låga utsläpp av växthusgaser jämfört med 

andra länder. Speciellt användandet av fjärrvärmesystem bidrar till att göra uppvärmningen av 

byggnader i Sverige effektivt och miljövänligt relativt andra uppvärmningsformer. Fjärrvärme har 

dock även utsläpp vid förbränning av bränslen, oftast avfall och biobränslen men ibland även 

fossila bränslen. Att hitta andra bränslen eller värmekällor som kan utnyttja fjärrvärmenäten, 

med lägre utsläpp av växthusgaser, är därför önskvärt.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om den potentiella spillvärmen från industrier och 

företag i Västerås skulle kunna användas i fjärrvärmenätet. Målet är att producera en lista över 

de företag, som har reella möjligheter att inleda ett samarbete med Mälarenergi för att sälja sin 

spillvärme. För att undersöka de ekonomiska förutsättningarna kommer ett antal ekonomiska 

värden att beräknas för den aktör där det anses finnas störst möjlighet att få till ett 

energisamarbete. Dessa består av investerings- och driftkostnader, potentiella ekonomiska 

vinningen samt återbetalningstid. Arbetet avser även att undersöka flertalet ekonomiska 

modeller för energisamarbete, med fokus på vad Mälarenergi har för preferenser i detta 

avseende.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Vilka företag med närhet till Västerås fjärrvärmenät har idag potential att leverera 

spillvärme till fjärrvärmenätet? 

2. Hur skulle ett samarbete se ut ekonomiskt med det företag som anses ha bäst 

förutsättningar till samarbete med Mälarenergi?  

3. Vid ett energisamarbete mellan Mälarenergi och ett externt företag, vilken eller vilka 

investerings- och prismodeller är av störst intresse utifrån Mälarenergis perspektiv? 
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1.4 Avgränsningar 

 

För att inte av misstag försätta detta arbete i någon form av förhandlarposition, är det enbart ur 

Mälarenergis synvinkel frågeställning 3 behandlas. Arbetet kommer inte behandla något av 

företagens preferenser.  

 

Några mätningar kommer ej att göras hos de potentiella spillvärmeleverantörerna som 

undersöks i arbetet. För att få information angående temperaturer, energimängder och tidsprofil 

för spillvärme används intervjuer, datablad och maskinavläsningar för att approximera värdena. 

 

Det geografiska område som kommer att ingå är där Mälarenergi har fjärrvärmenät eller ligger i 

nära anslutning till det. Området som innefattas är Västerås tätort, Hallstahammar, Skultuna 

samt Surahammar, som kommer att anslutas till fjärrvärmenätet inom kort. Se Bild 1 nedan för 

lokalisering på karta. 

 
Bild 1: Karta med markeringar av de orter som ingår i arbetet. 

 

Denna rapport kommer ej att ta hänsyn till företagens förmåga att internt återvinna spillvärme. 

Mälarenergi har tjänster som hjälper kunderna att genomföra detta. Det kommer ej heller tas 

hänsyn till andra effektiviseringsmöjligheter för att minska mängden spillvärme hos företaget. 

 

En fullständig management-analys av hur Mälarenergi skulle påverkas av spillvärmeleveranser 

och hur olika typer av samarbeten skulle kunna se ut kommer ej att göras. 

 

Den kostnadsbesparing som beräknades i resultatet, för Mälarenergi vid ett energisamarbete, 

tar ej hänsyn till de avskrivningar/kapitalkostnader som finns för Kraftvärmeverket i form av den 

nya förbränningsanläggningen. Endast marginalkostnader användes i beräkningarna. De 

kostnader som beräknas kommer endast vara av teknisk karaktär. De organisatoriska kostnader 

som kan uppkomma med förändringar kommer ej att kvantifieras.  
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1.5 Bakgrund 

 

Företaget Mälarenergi verkar i Västerås och driver bland annat fjärrvärmenätet och 

värmeproduktion i staden. En presentation görs av ämnesområdet fjärrvärme och läget för 

spillvärme i fjärrvärmenätet idag samt dess potential. I detta avsnitt ges också en bild av ett 

urval av de huvudsakliga bränslen som används inom fjärrvärmeproduktion. 

 

1.5.1 Mälarenergi  

Mälarenergi är en stor samhällsutvecklare i Västerås och har verkat i staden över 150 år. 

Företaget förser idag invånarna med värme, el, bredband, vatten och i de centrala delarna även 

med kyla. Föregångaren till Mälarenergi är Gaslysnings-Aktiebolaget som grundades år 1861 

för att förse Västerås med gaslyktor. På 50-talet påbörjades bygget av fjärrvärmenätet.4 Idag är 

kraftvärmeverket i Västerås det äldsta i Sverige och störst i Norden. Fjärrvärmenätet har 98% 

täckningsgrad av fastighetsbeståndet i Västerås tätort och är därmed ett av de mest omfattande 

näten i Norden.5 Huvudledningarna i de centrala delarna kan ses i Bild 2. 

 
Bild 2: Huvudledningarna i centrala Västerås tätort markerat med olika kapaciteter6 

 

Mälarenergis kraftvärmeverk ligger i sydvästra delen av Västerås i anslutning till industrihamnen 

och kan ses i Bild 3. Idag har man totalt sex pannor för värmeproduktion som är byggda från 

tidigt 60-tal till den nyaste som togs i drift 2014. Fyra av dessa är i drift och benämns som Block 

1, Block 2, Block 5 och Block 6. De två äldsta från 60-talet eldas främst med fossila bränslen 

                                                
4 Mälarenergi, Några nedslag i Mälarenergis historia. 2015 
5 Mälarenergi, Västerås- fjärrvärmestaden. 2014 
6 Sundqvist, J. Värmeingenjör, Mälarenergi. Mejlkontakt. 2015-06-15 
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och används idag endast vid spetsbehov och topplaster i värmeefterfrågan. Den nyaste pannan, 

Block 6 som togs i drift 2014, eldas med avfall och biobränsle och står för den huvudsakliga 

basproduktionen i kraftvärmeverket.7  

 
Bild 3: Flygfoto av Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås. Symbolen E visar var den nyaste pannan 

Block 6 står.8 

 

Den bränslemix som Mälarenergi använder till sitt kraftvärmeverk har varierat över tid. Under de 

senaste åren har biobränslen (där även avfall har ingått), torv och fossila bränslen varit de tre 

dominerande bränslena som används. De senaste sju åren har biobränslen stått för mellan 40 

och 50%, vilket gjort att biobränslen bidragit med den största bränsleandelen under majoriteten 

av åren. I och med den nya pannan som 2014 blev klar att 

tas i drift, vilken tidigare nämndes bränner biobränslen, är 

prognoserna att andelen avfall och biobränslen kommer 

fortsätta att öka.9 År 2014 blev avfall en egen kategori i 

statistiken, samtidigt som torv och fossila bränslen fortsätter 

att minska i omfattning. Cirka hälften av det avfall som 

bränns idag är importerat från utlandet, främst från England 

och Irland.10 Bränslefördelningen under 2014 kan ses i 

Diagram 1. Pannorna kan köras i direktvärme och 

kraftvärme. I det förstnämnda fallet producerats ingen el 

utan enbart värme. Direktvärme vill dock Mälarenergi 

undvika och det är endast några få procent av tiden detta 

körs.11 

 

Diagram 1: Bränslemixen för Mälarenergis kraftvärmeverk 2014.12 

 

I dagsläget finns inget samarbete kring att nyttja spillvärme från externa aktörer till 

fjärrvärmenätet. Förutom kraftvärmeverket i Västerås driver Mälarenergi även två mindre 

                                                
7 Mälarenergi, Kraftvärmeverket. 2015 
8 Ibid 
9 Mälarenergi, Årsredovisning 2010-2013 
10 Starfelt, F. Mälarenergi. Personlig kontakt. Kraftvärmeverket. 2015-06-11 
11 Lees, Sven. Energiingenjör Mälarenergi. Personligt kontakt 2015-07-30 
12 Mälarenergi, Hållbarhetsredovsning 2014. 2014 
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kraftvärmeverk i Kungsör och Surahammar. Dessa producerar årligen ca 85 GWh värme. I 

jämförelse producerade verket i Västerås 1407 GWh värme år 2013. I ett kraftvärmeverk 

produceras även elektricitet vid förbränning och 2013 producerades 140 GWh el i Mälarenergis 

kraftvärmeväerk. Fjärrvärmenätet i Västerås som distribuerar denna värme är 80 mil. En 

förlängning av nätet från huvudnätet i Västerås till det i Surahammar håller på att byggas medan 

denna rapport skrivs.13 Framledningstemperaturen på vattnet i Västerås fjärrvärmenät är 85°C 

och returledningstemperaturen ligger runt 48°C.14  

 

Den största inkomsten för Mälarenergi kommer från elförsäljning och har stått för runt hälften av 

inkomsterna de senaste åren. Värmen har bidragit med ca en fjärdedel av de totala intäkterna. 

Bränslekostnader är en av de största utgifterna för Mälarenergi.15 I Diagram 2&3 nedan ses hur 

de olika bränslena används vid de olika nivåerna på efterfrågan av värme. Då avfall är det mest 

lönsamma bränslet att förbränna med den nya Block 6 pannan förser detta nätet med baslasten. 

De olika bränslena som används förbränns i regel i kostnadsordning.  

 

Diagram 2 & 3: Varaktighetsdiagrammen visar 

mängden värme som producerats av varje panna, där den gråa basen är avfallsförbränning. Det gröna 

lagret innefattar biobränslen medan de mörkare fälten ovan är fossila bränslen. Till höger syns under vilka 

tidpunkter över året som de olika pannorna behövs. På den negativa axeln visas elproduktionen.16 

 

1.5.2 Fjärrvärme i Sverige 

Sverige är ett av de länder i världen som använder fjärrvärme i störst utsträckning för att värma 

bostäder och lokaler. I Sverige producerades 65.1 TWh fjärrvärme år 2012. Biobränslen (där 

avfall och torv ingår i statistiken) stod för den största delen med 45.1 TWh tillförd energi. Avfall 

som bränns i fjärrvärmeverk har ökat sin andel kontinuerligt till att idag utgöra ca 20% av den 

totala energitillförseln. Totalt sett har det skett en stor ökning från 14.8 TWh fjärrvärme som 

producerades år 1970.17 Fjärrvärme är den vanligaste formen av uppvärmning i hus och lokaler, 

                                                
13 Ibid 
14 Sundqvist, J. Värmeingenjör, Mälarenergi. Personligt möte 2015-06-11 
15 Mälarenergi, Årsredovisning 2010-2013 
16 Sundqvist, J. Värmeingenjör, Mälarenergi. Mailkontakt 2015-06-15 
17 Energimyndigheten, Energiindikatorer i siffror 2014.  
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med över dubbelt så stor andel som eluppvärmning som kommer på andra plats. Denna 

särställning för fjärrvärme visar inga tecken på att avta.18  

 

Efterfrågan av fjärrvärme varierar både säsongsmässigt och över dygnet. Att det behövs mer 

värme vintertid är välkänt och uppenbart, då utomhustemperaturen sjunker samtidigt som 

konsumenterna vill behålla samma inomhustemperatur. Dock kan även sociala faktorer 

medverka till ökad efterfrågan vintertid. Människor spenderar mer tid inomhus och använder 

därmed mer varmvatten överlag. De variationer i efterfrågan som sker över dygnet är mer 

kopplat till sociala faktorer. Den största efterfrågan kommer av att människor vill ha varmvatten 

till dusch och disk vid ungefär samma tidpunkter varje dag.19  

 

1.5.3 Avfall och biobränsle 

Som nämndes tidigare är fjärrvärme den vanligaste formen av uppvärmning i Sverige och har 

ökat på senare år. Biobränsle från den svenska skogen är en stor tillgång som används flitigt 

och användningen i svensk fjärrvärme har stadigt ökat under fjärrvärmens historia. Priserna på 

svenskt biobränsle har ökat under 2000-talet på grund av ökad efterfrågan, med undantag efter 

stormen Gudrun då utbudet av stormvirke var extremt.20 En annan effekt som gör priset på den 

svenska skogen svårförutsägbart på sikt är den omställning som nu sker på marknaden.  

 

Tidningspapper har varit en stor exportvara för Sverige men efterfrågan på tidningspapper 

minskar nu över hela världen. En omställning mot produktion av förpackningar sker, men det är 

svårt att bedöma den resulterade nettoeffekten på efterfrågan av svenska skogsråvaror. Stora 

Enso har gjort omställningen i Finland och undersöker möjligheterna i Sverige, säger 

sverigechefen Mats Nordlander i Dagens Nyheter.21 Svensk pappersindustri har med hjälp av 

innovativa lösningar tagit marknadsandelar av förpackningsmarknaden i världen efter 

finanskrisen 2008. Detta ökar sannolikheten att priserna ska fortsätta uppåt på svenska 

biobränslen.22 

 

Både andelen fjärrvärme som uppvärmningsform och avfall som bränsle har ökat i Sverige på 

senare tid. Detta har lett till att importen av avfall för energiåtervinning ökat kraftigt. År 2013 

importerade Sverige 2.14 miljoner ton avfall. Detta är mer än en fördubbling jämfört med bara 

fyra år tidigare 2009 då siffran var 0.83 miljoner ton avfall. Majoriteten av detta kommer från 

Norge och Storbritannien. Av denna mängd går 85% till energiåtervinning i de svenska 

fjärrvärmeverken.23  

 

                                                
18 Abrahamsson, Katarina., Friberg, Daniel., Nilsson, Lars & Persson, Tobias. Energimyndigheten, EI 

R2012:09 - Uppvärmning i Sverige 2012. 2012. s. 12 
19 Gadd, H & Werner, S. Applied Energy - Daily heat load variations in Swedish district heating systems. 

Halmstad University. 2013. s. 48-50 
20 Okiman, Jacob. Uppsala Universitet, Utbudet av skogsbränslen på medellång sikt. 2013. s. 10-11 
21 Nordlander, M (journalist Englund, C) Dagens nyheter, Tuff tid för svensk pappersindustri. 2013-08-21 
22 Von den Brink, Rolf. Dagens Opinion, Förpackningstörst lyfter pappersindustrin. 2010-12-07 
23 Naturvårdsverket, Så mår miljön, Import och export av avfall 2004-2013. 2015 
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Det finns tre olika handelskategorier av avfall som importeras till Sverige: grönt, gult och rött 

avfall. Grönt avfall består av bland annat obehandlat trä, gummi samt plast och här återfinns 

den största andelen av importerat avfall. Gult avfall innefattar behandlat trä, blandade fraktioner 

samt hushållsavfall medan rött består av avfall som på något sätt innehåller eller är varit utsatt 

för peroxider. Gult samt rött avfall kan ej energiåtervinnas men tas emot då Sverige har bra 

hantering för farligt avfall. Bara mellan åren 1996 till 2002 ökade importen av gult och rött avfall 

från ca 100 000 ton till 500 000 ton.  

 

Drivkraften bakom de stora mängder avfall Sverige importerar beror bland annat på att Sverige 

har en hög kapacitet för energiåtervinning tack vare stor utbyggnad av fjärrvärme. Behovet av 

avfallsbränsle i dessa överstiger nu mängden egenproducerat avfall i Sverige. Dålig kapacitet 

för avfallshantering i övriga Europa samt höga skatter på fossila bränslen i Sverige är också 

bidragande faktorer.24  

 

Importen av avfall har ökat kontinuerligt i takt med den utbyggnad av fjärrvärme som skett i 

Sverige. Men framtiden är osäker då lagar och förutsättningar förändras. De ekonomiska 

fördelar som finns med att importera avfall idag är inte statiska. Att materialåtervinning bör öka i 

de länder som exporterar avfall är kopplade med mål från EU, vilket givetvis påverkar mängden 

avfall som är tillgängligt för Sverige. Avslutningsvis kan även nämnas att de närliggande 

länderna som idag exporterar själva börjar använda energiåtervinning i högre utsträckning.25 

 

1.5.4 Spillvärme i Sverige och utnyttjande till fjärrvärmenätet 

Spillvärme kan även benämnas som överskottsvärme eller restvärme. Det finns även uttrycket 

“sann spillvärme” där det tas hänsyn till om effektivisering kan minska mängden spillvärme samt 

om det finns värmebehov internt som tillgodosetts. Även oundviklig samt undviklig spillvärme, 

vilket syftar till om spillvärmen kan effektiviseras bort helt, vilket kan vara intressant att veta 

innan investeringar för att utnyttja spillvärmen görs.26 Som beskrivs i 1.4 Avgränsningar kommer 

detta examensarbete endast studera den spillvärme som i dagsläget kyls av eller släpps ut.  

 

I dagens samhälle uppkommer spillvärme på många ställen men är mest koncentrerad till 

industriprocesser med avseende på energimängd. Industrin i Sverige är en av de största 

bidragsgivarna till landets BNP, ca 26%. Jämfört med andra länder har Sverige mycket industri 

per capita, som förutom ett bra klimat för innovationer beror mycket på de naturresurser som 

finns i landet, bland annat i form av skog och olika metaller.27 Förutom att andelen industri av 

den totala ekonomin är stor i Sverige är den även mycket energiintensiv, där massa och 

papper-, kemikalie-, järn och stål- samt verkstadsindustri räknas som energitunga. Intressant 

nog har energianvändningen från industrisektorn i Sverige legat någorlunda konstant medan 

produktionen har fortsatt att öka. Till följd av effektiviseringsåtgärder användes under de 

                                                
24 Ekvall, T., Olofsson, M., m.fl. Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden. Driving forces for 

import of waste for energy recovery in Sweden. Waste Management & Research. 2005. s. 3-4 
25 Ibid. s. 8-9 
26 Bendig M, Maréchal F, Favrat D. Defining ”Waste heat” for industrial processes. 2013 
27 The World Bank - Data, Industry, value added (% of GDP). 2015 
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senaste 40 åren ca 150 TWh per år. Då svensk industri använder mesta delen av energin för att 

producera värme, till exempel smälta järn eller skapa förutsättningar för kemiska reaktioner, 

ökar den potentiella mängden spillvärme ytterligare jämfört om elen skulle haft andra 

användningsområden än uppvärmning.28  

 

År 2012 bidrog spillvärme från industrier med 4.9 TWh till fjärrvärmenäten, från att först synas i 

statistiken med 0.1 TWh år 1975.29 Andelen spillvärme som utnyttjas är väldigt stor i Sverige 

jämfört med andra länder. Detta beror enligt Frederiksen och Werner30 bland annat på ett bra 

utbyggt fjärrvärmenät och energiintensiv industri. Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme 

genomförde 2009 en studie som undersökte potentialen att utnyttja spillvärme från svensk 

industri. Resultatet var att mellan 50 och 66% av potentialen av spillvärme utnyttjades 2007, 

vilket ses i Diagram 5. Intressant var även att den uppskattade potentialen av spillvärme hade 

ökat med 36% från 1999. På grund av finanskrisen är det dock tveksamt att samma ökning av 

potential av spillvärme har skett sedan 2007 till idag. Studien indikerar oavsett att det 

fortfarande finns mycket outnyttjad potential av spillvärme idag.31 

 
Diagram 5: Visar levererad och potentiell spillvärme från industrier i Sverige 2007, uppdelad på SNI-

kod.32 

 

  

                                                
28 Guldbrand, Lars & Palmberger, Birgitta. Energimyndigheten, FOKUS III - Energiintensiv industri. 

Temarapport, ER 2010:03, ISSN 1403-1892. s. 9-10 
29 Energimyndigheten, Energiindikatorer i siffror 2014.  
30 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013. s. 

201 
31 Cronholm, L., Grönkvist, S, m.fl.. Svensk Fjärrvärme, Spillvärme från industrier och lokaler. 2009. s. 18-

19 
32 Ibid 
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2. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis den teknik som används när spillvärme nyttjas i 

fjärrvärmenätet. Här avhandlas även nuvarande samarbeten i Sverige samt vilka investerings- 

och prismodeller som finns representerade bland dessa. Hinder och framgångsfaktorer som är 

bra att ha i åtanke innan kontakt och förhandlingar påbörjas presenteras avslutningsvis. 

 

2.1 Teknik  

 

Den teknik som behöver användas vid utnyttjande av spillvärme till fjärrvärmenät är främst 

värmeväxlare. I de fall temperaturen på spillvärmen är lägre än framledningstemperaturen 

behövs en värmepump för att höja temperaturen till en nivå några grader över 

framledningstemperaturen.  

 

2.1.1 Fjärrvärmenät 

Ledningarna i ett fjärrvärmenät, som ligger nedgrävda i marken, består av värmeisolerade 

kopparrör. Nyproducerade rör förväntas ha en livslängd på mellan 30 och 70 år, men nya 

studier visar att livslängden kan vara kortare. Orsaken är att de isolerande egenskaperna i rören 

försämras fortare än vad som tidigare varit känt.33 Temperaturen på vattnet i 

fjärrvärmesystemen i Sverige varierar och beror på skillnader i efterfrågan och årstid. I en studie 

av 142 stycken svenska fjärrvärmesystem var medeltemperaturen på framledningsvattnet 85oC 

och i returvattnet 47oC, se Diagram 6. Temperaturerna varierar mellan olika orter också över 

året, då förlusterna i näten varierar och beteendemönster hos kunderna förändras. 

Fjärrvärmeföretag eftersträvar en låg temperatur i näten vilket är mer kostnadseffektivt. För 

kunderna finns det dock i dagsläget inget incitament på att optimera driften för kraftvärmeverket. 

Detta skulle kunna göras genom att ta ut mer värme per vattenvolym och därmed sänka 

temperaturen i returvattnet.34 

 

                                                
33 Ramnäs, O., Sällberg, S-E & Sällström, J H. SP Sveriges Tekniska Forkningsinstitut, Statusbedömning 

av fjärrvärmerörsystem. 2012. s. 8 
34 Averfalk, Helge. Morgondagens effektiva fjärrvärme : En beskrivande litteraturstudie. 2014. s. 10 
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Diagram 6: Årsmedeltemperaturer i 142 svenska fjärrvärmesystems ledningar, där toppen av staplarna är 

framledningstemperaturen och botten är returtemperaturen. Den mörkaste stapeln till vänster indikerar 

lägsta möjliga temperaturer om bästa möjliga teknik används, vilket är 69oC och 34oC.35 

 

Nybyggda hus har mer isolering och därmed mindre värmeförluster. För dessa behövs inte lika 

höga temperaturer i fjärrvärmenätet, vilket är fördelaktigt för fjärrvärmeföretaget som nämndes 

ovan.36 Problemet är att i stora städer kan det ta extremt lång tid att byta ut eller rusta upp alla 

hus till samma nivå, vilket i princip ses som omöjligt. Då fjärrvärmenätet ska förse hela staden 

med värme blir det en “svagaste länken” problematik. En situation där en lägre 

framledningstemperatur kan utnyttjas är i nybyggnationsområden där alla byggnader kan anses 

ha samma temperaturbehov från nätet. Redan idag finns det olika sektioner och indelningar av 

nätet i en stad. Om man vid nybyggnationer har en sådan nätsektion som värmeväxlar mot 

huvudnätet kan lägre temperaturer än idag användas i detta område.37 

 

2.1.2 Värmeväxlare 

För att utnyttja värmeenergin i spillvärmen ifrån ett företags process till fjärrvärmenätet behöver 

en värmeväxlare användas. Det finns ett stort antal typer av värmeväxlare som är anpassade 

för olika faktorer, bland annat flöden, tryck och underhållsbehov. Flertalet olika principer 

används i form av hur flödena korsar och växelverkar med varandra, till exempel motströms-, 

medströms-, och korsvärmeväxlare. Principen med en värmeväxlare är att två flöden med olika 

temperaturer strömmar in i den och värmeenergi överförs från flödet med högst temperatur till 

det kallare flödet. Konceptet följer Termodynamikens andra huvudsats. Denna säger att värme 

spontant endast flödar från en kropp med högre temperatur till en med lägre, tills dess att 

samma temperatur har uppnåtts i båda. Med hjälp av tillfört arbete kan dock värmeenergi även 

förflyttas till en kropp med samma eller högre temperatur. Detta medför i vårt fall att 

spillvärmetemperaturen måste vara högre än framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet för att 

kunna användas.  

 

För varianten plattvärmeväxlare används tunna metallväggar med hög värmeledningsförmåga 

där flödena korsar varandra och flödena hålls helt åtskilda, se Bild 4. I en roterande 

värmeväxlare finns däremot en roterande skiva som mer aktivt “transporterar” värmen mellan 

flödena. En högre verkningsgrad fås men med risk att en liten del av flödena blandas, samt att 

ökat underhåll krävs.38 

 

                                                
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Zinko, Heimo. Adjungerad professor på Energisystem - Linköpings Universitet. Personlig kontakt. 2015 
38 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013.  
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Bild 4: Plattvärmeväxlare med flödena markerade och de mekaniska delarna utmarkerade.39  

 

Utöver värmeväxlare i sig behövs också ofta någon form av anordning på processen som kan 

“samla in” och leda spillvärmen igenom en värmeväxlare, till exempel en kåpa. För många 

processer finns detta redan för att föra bort värmen eller flödet från upphettningsplatsen. Detta 

kan leda till något ökade investeringskostnader; hur mycket är högst beroende på hur 

processerna och maskinerna ser ut. Dock medför det mycket sällan en förändring som 

nämnvärt förändrar återbetalningstiden för investeringen.40 Den värmeväxlare som oftast 

används för att nyttja spillvärme till fjärrvärmeverk är en plattvärmeväxlare där flödena är 

motströmskopplade. Det är dock främst när man har “rent” vatten eller ånga som 

plattvärmeväxlare bör användas. Vid smutsigt vatten och ånga eller kemikalier bör tub och 

rörvärmeväxlare användas. Tvärsnittsarean för flödena är större jämfört med plattvärmeväxlare 

och riskerar därmed inte att täppas igen av orenheter lika enkelt.41  

 

2.1.3 Värmepump 

I vissa fall har spillvärmen, som fås ur en process, inte tillräckligt hög temperatur för att 

värmeväxlas direkt mot fjärrvärmenätet. I dessa fall krävs att en värmepump används för att 

med hjälp av elektricitet höja temperaturen på spillvärmen så att framledningstemperaturen 

överskrids. Den fysikaliska process som används är en ångkompressorcykel, där ett 

köldmedium cirkulerar i ett system för att överföra energi från ett medium med lägre temperatur 

och avger energin till ett medium med högre temperatur.42 Två olika sätt att använda en 

värmepump för att tillföra värme till fjärrvärme nätet ses i Figur 1.  

 

                                                
39 Trelleborg, Material för packningar till plattvärmeväxlare. 2009. 
40 Ibid 
41 Zinko, Heimo. Adjungerad professor på Energisystem - Linköpings Universitet. Personlig kontakt. 2015 
42 Eriksson, M. Chalmers Tekniska högskolan, Tekniska möjligheter och potential för 
högtemperaturvärmepumpar i kommunala och industriella energisystem. 2003. s. 13-14 
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Figur 1: Schematisk bild av hur lågvärdig spillvärme kan användas. I det vänstra fallet används 

värmepump för att höja temperaturen på spillvärmen. I det högra fallet illustreras när spillvärmen är 

resultatet av ett kylbehov, och värmepump kan användas för att tillgodose både kyl- och värmebehov.  

 

Energimängden i den elektricitet (P) som driver kompressorn och hela processen är mindre än 

energimängden värme (Q) som förflyttas. Detta medför en mer effektiv uppvärmning än att 

använda eluppvärmning. Komponenterna i en värmepump ses i Figur 2. Förhållandet mellan de 

två energimängderna kallas värmefaktor och ges av ekvationen: 

𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =  
𝑄

𝑃
 

 
Figur 2: Illustration av ångkompressorcykel, där köldmediet cirkulerar moturs.43 

 

                                                
43 Ibid 
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Vid värmefaktor tre innebär det att tre gånger mer värmeenergi förflyttas än vad som krävs i 

form av el för att driva processen. Vid en liten temperaturhöjning är processen mer effektiv och 

det är möjligt att på industriell nivå nå värmefaktorer på över åtta.44 

 

2.2 Befintliga energisamarbeten i Sverige 

 

Enligt statistik från branschorganisationen 

Svensk Fjärrvärme fanns det samarbeten där 

företag levererade spillvärme till 

fjärrvärmenät i 68 svenska orter år 2013. 

Organisationens statistik täcker in 97% av 

alla fjärrvärmeleveranser i Sverige, vilket 

innebär att det kan finnas några fler 

samarbete som inte har redovisats. Flera av 

de största städerna har ett eller flera 

samarbeten men annars är det vanligast på 

små orter där någon form av industri är 

beläget. De senaste åren har antalet 

spillvärmelevererande företag legat 

någorlunda konstant, med samarbeten som 

avslutats och nya som startats på andra 

orter.45 Den största användningen av 

spillvärme till ett fjärrvärmenät finns i 

Göteborg. Där levererar två oljeraffinaderier i 

hamnen ca en fjärdedel av all utnyttjad 

spillvärme i hela landet.46 

 

Det har historiskt varit och är fortfarande 

vanligast att det är industri, där högvärdig 

spillvärme producerats, som säljer sin värme 

i dessa typer av samarbete. En förändring på 

senare tid är dock att även lågvärdig 

spillvärme från icke industriella processer 

utnyttjas. I Stockholm används värmepumpar 

för att ”producera” kyla och på värmesidan      Bild 5: Orter där spillvärme används till 

fjärrvärmenätet. 

                                                
44 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013. s. 

197 
45 Trad, S., Statistikansvarig Svensk Fjärrvärme. Mailkontakt 2015-05-05.  
46 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013. s. 
199 
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värms framledningen, vid bland annat Banhofs serverhall och en av Coops matvaruaffärer för 

att sedan användas i fjärrvärmenätet.47 Utvecklingen syns även i Energimyndighetens siffror där 

värmepumpar bidrog med 5.8 TWh till fjärrvärmenäten 2012, från att ha börjat med 0.7 TWh 

1983.48 

 

Svenska fjärrvärmeföretag ska sedan 1996 driva sin fjärrvärmeverksamhet och sina nät på 

kommersiell grund. Då de äger näten är de enligt lag skyldiga att förhandla med aktörer som vill 

sälja värme till näten, men har fortfarande möjlighet att neka tillträde. Begreppet öppen 

fjärrvärme innebär att alla ska ha möjlighet att sälja värme till fjärrvärmenätet som på en fri 

marknad. Öppen fjärrvärme finns idag i Stockholm och frågan diskuteras på fler orter samt på 

riksnivå. En nackdel som kritikerna till öppen fjärrvärme framhåller är att ökade administrativa 

kostnader kan leda till dyrare priser för slutkonsumenterna.49         

     

 

2.3 Investerings- och prismodeller vid energisamarbete 

 

Många kraftvärmeverk, däribland Mälarenergi, har flera olika sorters bränslen till sin 

värmeproduktion. De kraftvärmeverk som använder avfall är i regel ovilliga att dra ner på 

användningen, då detta är en mycket ekonomiskt lönsam förbränning, samt att de ofta är 

förpliktigade att ta hand om regionens avfall. Ekonomiskt sett vill fjärrvärmeföretag att spillvärme 

används för att ersätta den värme som framställs av olja och biobränsle, vilka är mer 

kostsamma bränslen. Dessa bränslen förbränns vid topplaster i värmeefterfråga då 

avfallsförbränning inte räcker till, oftast under vintertid. Den största vinsten fås om det är olja 

som byts ut mot spillvärme, medan undanträngande av biobränsle ger mindre besparingar. 

Förutom att priset på spillvärme i sig är viktigt, är priset i relation till bränslena för den egna 

produktionen viktigare för att denna typ av energisamarbete med extern part ska löna sig.50 

 

Som tidigare nämnts har det funnits denna typ av samarbete mellan industri och 

fjärrvärmeföretag i många år. Någon standard eller norm för hur investeringar och förtjänster 

ska delas upp mellan parterna finns dock ännu inte. Detta kan förklaras med att 

förutsättningarna för parterna kan vara mycket olika samt att preferenser kan skilja sig åt 

väsentligt bland fjärrvärmeföretag samt företag. Nedan beskrivs fyra olika investerings- och 

prismodeller som används på olika orter i Sverige:51 

 

 

                                                
47 Gullbrand, P. Chef för Produktledning på Fortum Värme. Öpen Fjärrvärme, Nu kan ditt googlande 

värma upp Stockholm. 2014.  
48 Energimyndigheten, Energiindikatorer i siffror 2014, Bakgrundsindikator E. 2014 
49 Backlund, S., Broberg, S., Karlsson, M & Thollander, P. Industrial excess heat deliveries to Swedish 

district heating networks: Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012. s. 
333 
50 Zinko, H. Adjungerad professor på Energisystem - Linköpings Universitet. Personlig kontakt. 2015 
51 Fors, J. Svensk Fjärrvärme & Jernkontoret, Spillvärme från industri till fjärrvärmenät. 2003 
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1. Borlänge: fjärrvärmeföretaget i Borlänge (Borlänge Energi) har ett samarbete med 

SSAB:s industrier på orten. SSAB värmeåtervinner mycket av sin spillvärme och säljer 

det som inte kan nyttjas internt. Lösningen innebär att Borlänge Energi stod för alla 

nödvändiga investeringar och tack vare detta erhåller värmeenergin antingen gratis eller 

till en låg kostnad. Detta tyder på att SSAB inte ville riskera en investering men ändå såg 

nyttan av de mjuka värdena med ett samarbete i form av mindre utsläpp av 

växthusgaser, vilket ger SSAB positiv PR. 

 

2. Avesta: Fjärrvärmen i Avesta hade vid starten ett samarbete med Avesta Energi, vilken 

köptes upp av Fortum, som idag är ägare och köper upp värme från stålverket 

Outukumpu Stainless (då AP) på orten. Stålverket hade som policy att de skulle äga alla 

tillgångar inom området, vilket resulterade i att de stod för hela investeringskostnaden. 

Dock betalade Avesta Energi förskottshyra för 15 år på hela beloppet. Om verket inte 

kan leverera värme under hela denna tid på grund av beslut och justeringar, ska verket 

betala tillbaka hyran för resterande tid. All spillvärme från Outukumpu Stainless säljs till 

Fortum som sedan säljer tillbaka den värme som behövs till ett något högre pris. Detta 

gör det lönsamt för Outukumpu Stainless att hushålla med värme och nyttan av 

samarbetet fördelas. 

 

3. Göteborg: I Göteborg används en betalningsmodell som kanske känns mest naturlig för 

de flesta. Göteborg Energi började få värmeleveranser från Preem Raffinaderi 1996 och 

de betalade då hälften var av investeringskostnaden. Vinsten från spillvärmen delades 

också rakt av mellan parterna, något som fortfarande är fallet. Priset på värmen sätts 

utifrån värdet den har i Göteborgs Energi’s fjärrvärmesystem. Trots en investering på 

180 miljoner kronor var besparingarna så stora, att pay-backtiden endast låg på 3.5 år. 

Parterna insåg att nyckeln till ett lyckat samarbete låg i långsiktighet och avtalet förnyas 

vart tionde år. En annan framgång är att operatörerna i kontrollrummen hos Göteborgs 

Energi och Preem Raffinaderi har direktkontakt för att kunna använda 

spillvärmesystemet effektivt, vilket lett till hög drifttillgänglighet.  

 

4. Varberg: I Varberg har det länge funnits ett pappersbruk, Södra Cell Värö (SCV), som 

vetat om att man haft höga nivåer spillvärme. Efter diskussioner med Varberg Energi 

angående ett samarbete slutade det med att fjärrvärmeföretaget stod för hela 

investeringen. Staten hjälpte till med ett bidrag på nästan 20% av den totala 

investeringskostnaden. Stödet var viktigt då arbetet innefattade en 18 km lång 

rörläggning, som ökade kostnaden märkbart, från SCV anläggning till Varberg. Värme 

upp till en specifik effektnivå som förhandlats fram erhålls då till Varberg Energi utan 

ersättning. Dessutom ska 20% av energin som erhålls vara prima värme i form av ånga 

som kan spetsa fjärrvärmen.  

 

I de flesta av dessa fall är det fjärrvärmeföretaget som står för hela eller största delen av 

investeringen. Förklaringen ligger troligtvis i att fjärrvärmeföretagen har lättare att agera mer 

långsiktigt på grund av annorlunda ägardirektiv. Något som betonas i en rapport av konsult Jan 
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Fors från EnerGia Konsult på uppdrag av Svensk Fjärrvärme & Jernkontoret52, är dock att 

ekonomi ej bör diskuteras i ett alltför tidigt skede mellan parterna för ett eventuellt samarbete. 

Diskussioner om investering och vinstfördelning i ett för tidigt skede kan förstöra planer på 

samarbete, då istället de positiva effekterna för båda parterna bör bygga grunden. 

 

Ett sätt för att säkra båda parters intressen kan vara att starta ett handelsbolag som ägs 

gemensamt. Handelsbolagets uppgift blir att köpa in värmen från företaget och sälja denna 

vidare till fjärrvärmeföretaget, och att göra vinst av mellanskillnaden. På detta sätt får 

fjärrvärmeföretaget incitament att ge ett rimligt pris för värmen, samtidigt som det är i företagets 

intresse att inte sälja sin värme för dyrt. Nackdelen med denna lösning är kostnaden för 

handelsbolaget i sig. Med god öppenhet och förtroende mellan parterna minskar behovet av 

denna lösning, som ändå kan vara nödvändig ibland.53 

 

Fortum har kommit långt med öppen fjärrvärme och har implementerat ett system i Stockholm 

där alla är välkomna att sälja värme till nätet. De erbjuder tre olika typer av avtal för leverans till 

fjärrvärmenätet:54 

 

1. Öppen spotvärme är fördelaktigt för de leverantörer som har varierande tidsprofil av 

spillvärme. De förbinder sig inte att leverera en speciell energimängd eller effekt, utan får 

ersättning utifrån en rörlig prismodell som presenteras på Öppen Fjärrvärmes hemsida 

dygnet innan. Där hittas ersättning och temperaturkrav timme för timme och genom att 

leverera värmen accepteras priset som baseras på mängden levererad värme. 

 

2. Öppen avropsvärme är riktad mot de företag som har en mer konstant energimängd på 

sin spillvärme. Leverantören får en fast ersättning för avtalad effekt samt en rörlig 

ersättning om de levererar värme utöver den fasta delen, enligt samma modell som för 

Öppen spotvärme. För den avtalade effekten finns det tre olika prisstrukturer, A till C. 

Prisstruktur A ger relativt högre energiersättning fast lägre effektersättning och C har 

motsatt prioritering.  

 

3. Öppen returvärme innebär möjlighet för leverantörer med spillvärme av lägre 

temperaturer att sälja värmen utan att spetsa den med en värmepump. Istället för att 

bidra med värme till framledningen i fjärrvärmenätet används spillvärmen för att höja 

temperaturen på returvattnet. I de flesta fall vill man inte ha detta då elproduktionen i ett 

kraftverk som förser värmen ut till nätet minskar om returtemperaturen höjs. I vissa 

lokala delar av fjärrvärmenätet, som ej värms upp av ett kraftvärmeverk, är det dock 

fördelaktigt att värma returvattnet. Ingen elproduktion påverkas och mindre energi 

behöver tillföras för att höja temperaturen igen. Fortum förbehåller sig rätten att man inte 

alltid kan köpa in värme i detta avtal då vissa förutsättningar måste finnas för lönsamhet.  

 

                                                
52 Ibid. 
53 Cronholm, L., Feldhusen, H., m.fl. Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB, INDUSTRIELL 

SPILLVÄRME - Processer och potentialer. 2002. s. 58 
54 Levihn, F. Investment Analisyst, Systems Development, AB Fortum Värme. Mailkontakt. 2015-06-01 
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För samtliga avtal är det Fortum som står för investeringen av leveransledning och mätplats, 

vilket leverantören debiteras för månadsvis baserat på längden av ledningen. De maximala 

leveransvolymer av värme som mottas av Fortum är 10 MWh/h för de tre avtalen. För avtalen 

Öppen spotvärme och Öppen avropsvärme finns det två typer av leveranser, prima leverans 

och inblandning. Prima leverans innebär att temperaturen är högvärdig, med eller utan hjälp av 

värmepump. Vilka temperaturer som krävs här nämns tillsammans med priserna på timbasis ett 

dygn innan leverans, Bild 6 visar hur Fortum presenterar sina priser och temperaturer på sin 

hemsida. Inblandning innebär att Fortum under vissa förutsättningar ger godkännande att ta 

emot lägre temperatur till framledningsvattnet, dock lägst 68oC.55 

 
Bild 6: Skärmdump från Fortum’s hemsida: Öppen Fjärrvärme. Här visas bland annat priserna för olika 

områden och tidpunkt som ges för värme.56 

 

2.4 Hinder och framgångsfaktorer för energisamarbete 

 

Att använda spillvärme till fjärrvärmenätet är sällan tekniskt problematiskt utan de hinder som 

finns är av mer kommersiell karaktär. För att ett samarbete av detta slag ska fungera krävs 

förtroende och öppenhet mellan aktörer som verkar inom vitt skilda områden och har olika 

förutsättningar. Med en medvetenhet om de problem som finns kan hindren överkommas och 

ett lyckat samarbete, som är fördelaktigt för båda parter, inledas.  

 

2.4.1 Hinder 

Det största hindret för att kunna utnyttja spillvärme till fjärrvärmenätet är helt enkelt om det 

saknas tillräckliga ekonomiska incitament. Den ekonomiska investeringen som krävs för att 

nyttja spillvärme beror främst på avstånd till fjärrvärmenätet och till del även hur processen ser 

ut. Om spillvärmen från en process inte har tillräckligt hög temperatur och/eller stor 

energimängd kan återbetalningstiden bli för lång för att vara intressant från någon part. Även ur 

                                                
55 Ibid 
56 Systemvariabler, Fortum Öppen Fjärrvärme 2015-06-10 
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miljösynpunkt skulle den material- och energiåtgång som krävs göra att ett nyttjande av 

spillvärme inte är fördelaktigt.57 

 

Under ett seminarium för spillvärme Örebro 2015 diskuterade parter från både industri, 

fjärrvärmeföretag samt akademin hinder (och lösningar) för dessa typer av samarbete. 

Svårigheterna uppkommer ofta i form av att fjärrvärmeföretag och företag har mycket olika 

förutsättningar. Fjärrvärmeföretagens verksamhet är ofta kommunala, är bundna till orten och 

har relativt lätt att förutse efterfrågan på värme utifrån statistik och väderprognoser. Industrier 

och företag har generellt sett motsatta förutsättningar. Mer konkret innebär detta ett antal 

områden där problem och friktion riskerar att uppstå:58 

 

● Förlorar kontroll av värmeproduktion. När spillvärme från företag används till 

fjärrvärmenätet tappar fjärrvärmeföretaget kontrollen över värmeproduktionen. Då 

bolaget fortfarande är ansvarigt mot kunderna för att leverera värme, skapar detta en 

beroendeställning gentemot företagen. Då försäljning av värme är en högst sekundär 

marknad för företaget som levererar spillvärme finns en risk för obalans i engagemang. 

 

● Osäker framtid. För företagens del är spillvärme en biprodukt av deras processer och 

produktion av huvudprodukt/tjänst, vilket är högst beroende på efterfrågan av 

produktionen. Det kan ofta vara svårt för ett företag att göra långsiktiga prognoser av 

efterfrågan på sina varor. På grund av detta är många företag ovilliga att skriva på ett 

spillvärmeavtal med ett fjärrvärmeföretag, som sträcker sig många år framåt.   

 

● Tillit. Vid dessa typer av samarbeten krävs mycket informationsutbyte mellan aktörerna. 

När avtal ska utformas och de ekonomiska delarna förhandlas byggs detta på 

beräkningar och analyser som aktörerna gör för sin egen del. Att inte vara öppen med 

sina siffror och hur man kommit fram till sina ekonomiska förslag kan skapa misstro 

mellan parterna och förstöra hela projektet. Det kan även finnas känslig information om 

processer som företaget inte vill lämna ut, men som behöver diskuteras vid det tekniska 

genomförandet för att hjälpa fjärrvärmeföretaget att förstå variationer av spillvärmen.  

 

2.4.2 Framgångsfaktorer 

Det viktigaste som poängteras från den rapport Svensk Fjärrvärme genomförde 200259 är att 

båda parter bör ha tillit och öppenhet till varandra för ett lyckat samarbete och att båda parter 

tillåts tjäna pengar på samarbetet. De ekonomiska förtjänsterna är i grunden anledningen till att 

ett samarbete kan äga rum och att de fördelas på ett sätt som upplevs rättvist av båda parterna 

är av yttersta vikt. Som nämndes innan bör dock dessa ekonomiska förhandlingar inte ske för 

                                                
57 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013. s. 

195 
58 Palm, R. Restvärmeseminarium, Örebro. 2015-03-17 
59 Cronholm, L., Feldhusen, H., m.fl. Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB, INDUSTRIELL 
SPILLVÄRME - Processer och potentialer. 2002. s.51-52 
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tidigt när samtal inleds. Det är viktigt att båda parter tillåts tjäna på ett samarbete och att stor 

öppenhet finns kring de förtjänster båda gör. 

 

Det är viktigt att under hela processen, framförallt vid de ekonomiska förhandlingarna, komma 

ihåg de mer mjuka vinsterna för båda parter och samhället. Bland annat fås utilitaristiska 

fördelar i form av minskade samhällskostnader för samma samhällsnytta (uppvärmning) och 

minskad miljöpåverkan. Utöver detta kan parterna använda den erhållna utsläppsminskningen i 

konkurrenssyfte. Företagens produkter/tjänster, och i någon mån även fjärrvärmeföretagets 

värme, kan ses som mer miljövänligt vid ett samarbete. Fördelar kan även finnas vad gäller 

miljölagar och förordningar som tenderar att bli hårdare över tid.60 

 

Även under spillvärmeseminariet i Örebro61, som nämndes tidigare under rubriken 2.4.1Hinder, 

pekades tillit och öppenhet ut som nyckelfaktorer. Att ha tydliga kontrakt, som är enkla att förstå, 

är ett konkret exempel för hur man kan underlätta tilltron mellan parterna. Finns många 

komplicerade klausuler och oklarheter ökar risken för misstro. 

 

Enligt en rapport från 2006, där drivkrafterna till dessa typer av samarbete undersöktes, är det 

även en stor fördel om det finns drivande personer och bra personlig kontakt mellan parterna för 

att ett lyckat samarbete ska uppnås. Detta kan vara viktigare än vid andra typer av samarbeten 

på grund av den typ av hinder som beskrevs tidigare i 2.4.1 Hinder.62 För att underlätta att 

fjärrvärmeföretaget förlorar kontrollen över värmeproduktionen, när de köper in spillvärme till 

fjärrvärmenätet, kan lösningen som används i Göteborg vara en förebild. Som nämndes under 

rubriken 2.3 Betalningsmodeller samarbetar operatörerna hos båda parter för att höja 

drifttillgänglighet av spillvärmen till fjärrvärmenätet på ett effektivt sätt.63  

                                                
60 Ibid 
61 Palm, R. Restvärmeseminarium, Örebro. 2015-03-17 
62 Backlund, S., Broberg, S., m.fl. Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: 

Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012. s. 333 
63  Fors, Jan. Svensk Fjärrvärme & Jernkontoret, Spillvärme från industri till fjärrvärmenät. 2003. s. 20 
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3. Metod 
 

Inledningen i detta kapitel behandlar hur information som behövs för detta examensarbete 

hämtades in. Fokus läggs sedan på hur analys av data och besvarande av frågeställningarna 

har genomförts. Även begränsningar i arbetet kommer att behandlas avslutningsvis. 

 

3.1 Datainsamling 

 

Data för detta arbete kommer till stor del från kontakter med personer sakkunniga inom energi 

och fjärrvärme. Generell information angående fjärrvärme är lättillgänglig i form av rapporter och 

hemsidor på Internet. För att få tillgång till mer djupgående information, som behövs för arbetet, 

krävs i större utsträckning kontakt med personal på Mälarenergi, de undersökta företagen samt 

organisationer och myndigheter.  

 

3.1.1 Litteratursökning 

Den information som är beskriven under rubrik 1.Bakgrund och 2.Teori har främst inhämtats 

från hemsidor, rapporter och email-kontakt med sakkunniga personer. Fjärrvärme som 

uppvärmningsform av byggnader är relativt nytt och den utbyggnad som finns är koncentrerad 

till en liten del av världen. Mycket av den information som hittades var därmed i form av 

rapporter från berörda organisationer, företag och myndigheter som utreder en mycket specifik 

frågeställning kring fjärrvärme. Det återfanns få rapporter med information om generella 

sanningar, utan mycket beror på förutsättningar i enskilda fall. Speciellt branchorganisationen 

Svensk Fjärrvärme bidrog med mycket information om läget i Sverige angående fjärrvärme. Den 

information som är mer inriktad på Mälarenergi kunde fås från anställda på plats.  

 

3.1.2 Intervjuer och personkontakt 

När företag kontaktades initialt var det främst via telefonsamtal men också via email i ett fåtal 

fall. Några av företagen kunde snabbt strykas från listan då de informerade om att processer 

med spillvärme ej fanns hos dem. Vid kontakt med företagen behövdes det tydligt påpekas att 

detta arbete är ett examensarbete vid Linköpings universitet och inte en undersökning från 

Mälarenergis sida. Att ändå nämna att detta arbete gjordes i samarbete med Mälarenergi ledde 

ibland till mer positiva bemötanden och villighet att hjälpa till. Motsatta situationer fanns dock 

också.  

 

För att erhålla den information som krävdes genomfördes i första hand intervjuer och personlig 

kontakt togs med nyckelpersoner. Under företagsbesöken inhämtades information vid 

rundvandring runt om i anläggningarna, bland annat med hjälp av rapportblad, information från 

display samt genom den intervjuades kännedom om processerna. Det var semi-strukturerade 

intervjuer där frågorna i Bilaga 3 ställdes och besvarades men kunde också diskuteras vidare. 

Mer mjuk informationen kring respektive företag som återfinns i Bilaga 5 återgavs utifrån dessa 
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diskussioner. Informationen antecknades skriftligt under intervjuns gång, som skedde antingen i 

form av rundvandring på företaget eller på kontor. En sammanställning gjordes även efteråt. I 

några fall blev information skickad via mail efteråt när något ej fanns tillgängligt på plats 

och/eller krävde eftersökningar. De frågor som ställdes till företagsrepresentanten, Bilaga 3, 

skickades även till dem inför besöket. Att intervju användes som metod för datainsamling beror 

på arbetets omfattning. Tidsåtgången för att göra mätningar hos alla intressanta anläggningar 

ansågs vara för stor samt var det även oklart om de tillåtits.  

 

Intervjumetoden gör även att den intervjuade parten känner sig mer involverad och har större 

kontroll. Jämfört med att mäta allt själv och hämta information från generella processer för att 

uppskatta värden, blir företagsrepresentanten mer positivt inställd eftersom hon eller han känner 

sig involverad i vad som händer på sin arbetsplats. Speciellt för tekniktunga industrier kan det 

även vara känsligt vilken information som lämnas ut.64 

 

Vid intervjuerna med personal på Mälarenergi var det också i form av semi-strukturerade 

intervjuer som gjordes. På kontor hölls diskussioner utifrån frågorna i Bilaga 4 och utmynnade i 

resonemangen som presenteras i 4.3 Prismodeller. Som vid informationsinhämtning från 

företag bedömdes intervjuer vara bäst här. Detta främst då alternativ, som till exempel mätning, 

ej är möjligt för Frågeställning 3 angående Mälarenergis syn på energisamarbeten och öppen 

fjärrvärme. Denna intervju gjordes tillsammans med de två energiingenjörerna Port och Starfelt 

under ett intervjutillfälle. Övrig information som inhämtades från anställda på Mälarnergi var 

främst via ostrukturerade samtal, då författaren arbetade sida vid sida med dem.  

 

3.1.3 Företagsinformation 

För att hitta vilka företag som kunde vara potentiella värmeleverantörer användes flera olika 

kanaler. Internet erbjöd en bra grund och främst stora företag, som bland annat ABB och 

Bombardier, var snabbt identifierade. Nyckelord som “industri”, “tillverkning“ och 

“energikrävande” användes vid sökningar för att även hitta mindre företag som har processer 

med värmespill. Med hjälp av kontaktpersoner på Mälarenergi kunde listan utökas med några 

företag, speciellt i de tre orter utanför Västerås tätort som nämns i 1.2 Avgränsningar. Vissa av 

företagen hade Mälarenergi tidigare bedömt sakna potential med hjälp av energikartläggningar 

de gjort hos företaget. I detta examensarbete har energikartläggningar gjorda av Mälarenergi 

som är fem år eller nyare använts direkt i resultatet, efter kontroll med företaget att ingen stor 

förändring har gjorts efter genomförandet. 

 

För att bedöma potentialen hos de företag som har identifierats kunna vara potentiella 

värmeleverantörer behövs ett antal uppgifter från företagen. Den information som efterfrågades 

av företagen togs initialt fram av författaren och justerades något med hjälp av Mälarenergi samt 

Heimo Zinko, pensionerad adjungerad professor vid Linköpings universitet. I Bilaga 3 återfinns 

den informationen som kontakt med företagen avsåg att ge. Vissa av de uppgifter som 

efterfrågades är av mer teknisk karaktär för Mälarenergis räkning. Denna information kommer ej 

tas i beaktande för att bedöma potentialen, med inkluderades i arbetet då det ger en bättre 

                                                
64 Brinkmann, S., Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:e uppl. 2014. 
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helhetsbild samt kan vara av intresse för Mälarenergi i ett senare skede. Detta belyses i Bilaga 

3 genom en uppdelning, där det nedre stycket innehåller mer tekniska frågor. 

 

Då detta arbete gjordes i samarbete med Mälarenergi undersöktes först utifall kunskap om de 

berörda företagen fanns inom Mälarenergi. Kontaktuppgifter till berörda anställda hos företagen 

fanns i flera fall tillgängliga på grund av tidigare kontakt i olika samarbeten, möten eller 

utredningar. Det fanns fall där Mälarenergi gjort en utredning och fastslagit att det inte fanns 

tillräckligt med värme eller att investeringskostnaden var för stor. I de fall brist på värme var 

orsaken togs företaget ur listan. Om det däremot var för stor investering som hindrade fortsatt 

intresse togs detta företag med i arbetet, då de ekonomiska förutsättningarna lättare förändras 

än processer med värme.  

 

3.1.4 Beräkningar 

När beräkningarna gjordes för att kunna besvara den andra frågeställningen behövdes 

antaganden göras och information inhämtades från flera källor för att göra värdena så robusta 

som möjligt. 

 

Vid beräkningen av investeringskostnaden ingick dragning av fjärrvärmenät samt installation av 

värmeväxlare. Kostnaden för rördragning beror bland annat på storleken av rören samt hur 

markförhållandena ser ut (stad, åker, osv). I detta examensarbete används två framtagna 

kostnader för rördragning och anslutning, varav ett snitt beräknas.  

 

När Mälarenergi genomförde en energikartläggning på Westinghouse anläggning i Västerås 

2012 användes en kostnad på 1250 kr/m för dragning av fjärrvärmenät.65 Från en medarbetare 

på Mälarenergi66 bedöms anslutningskostnaden för en värmeväxlare ligga på ca 700kr/kW. 

Utifrån rapporten Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: Drop it 

like it’s hot67 kan en generaliserad kostnad räknas fram för dragning samt anslutning till 

fjärrvärmenät, baserad på fem olika fall som presenteras i rapporten. 

Vid presentation av examensarbetet för Mälarenergi ansåg marknadsingenjören Henrik 

Näsström68 att kostnaden för rördragning är för låg och att den höjs på senare år. Ett mer 

rättvist värde ansåg han ligga på ca 2500 kr/m.   

 

En överblick av de värden som nämnts ovan ses i Tabell 1, och utifrån dessa kan ett snitt 

räknas fram som används. 

 

Tabell 1: Värden från olika källor angående rörläggningskostnad samt anslutningskostnad till ett 

fjärrvärmenät. 

Källa 
Kostnad 

Energikartläggning 
från Westinghouse 

Drop it like it’s hot-
rapport 

Information från 
Näsström 

                                                
65 Valsås, Kjell-Åke. Energikonsult, Mälarenergi. Personligt möte, 2015-06-16 
66 Dahlbäck, H. Kundläggningsansvarig Mälarenergi. Mailkontakt, 2015-07-22 
67 Backlund, S., Broberg, S., m.fl . Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: 
Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012. s. 333 
68 Näsström, H. Marknadsingenjör Mälarenergi. Kraftvärmeverket 2015-08-26 
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Rörläggning [kr/m] 1250 2383 (inkl. 
anslutning) 

2500 

Anslutningskostnad 
[kr/kW] 

700  700 

 

 

Vad gällande driftkostnaden uppskattar Frederiksen och Werner69 i en bok från 2009 att 

driftkostnaderna i form av underhåll vid anslutning till fjärrvärmenätet vid energisamarbeten är 

1% av investeringskostnaderna. 

 

Vid beräkningar för kostnadsbesparing för investeringen kunde vid dessa beräkningar anses 

som kontinuerliga över året. De marginalkostnader som inhämtades från Mälarenergi inkluderar 

vinsten de får från elförsäljning, och elpriset är därmed av vikt. Vid dessa uträkningar användes 

att medelpris på el från 2014 som låg på 210 kr/MWh. Bränslepriser som inhämtades är de 

aktuella 20-07-2015:70 

 

Ur excel-filer, som tillhandahölls från Mälarenergi, fås hur mycket värme varje panna har 

producerat, på vilket bränsle och om det var Värme-kraft (VK) eller Direktvärme (DK) för varje 

timme. Dessa värden tog från 01-07-2014 till 01-07-2015, i princip det år som block 6 har varit 

operativ när detta examensarbete gjordes. Utifrån statistik i excel-filer kan marginalkostnaden 

för varje block hittas, där block 1 & 2 har samma marginalkostnad. Tiderna de körs som 

direktvärme eller kraftvärme samt vilket bränsle kan användas för beräkning av en 

genomsnittskostnad per panna. Utifrån mängden timmar varje panna körs kan då 

kostnadsbesparingen räknas ut med hjälp av antal timmar spillvärme finns tillgängligt samt 

vilken panna den minskar värmebehovet ifrån. 

 

((𝑡𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2 ∙ 𝐾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2) + (𝑡𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘5 ∙ 𝐾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘5))) ∙ 𝐸 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔/å𝑟 

Där: 

𝑡𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 1&2 𝑠𝑡𝑜𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝐾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 1&2 

𝑡𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟/å𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 5 𝑠𝑡𝑜𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 

𝐾𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘1&2 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓ö𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 5 

𝐸 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑛𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑡𝑒𝑡 

 

Då block 6 har negativ kostnad kommer värme ej att tas emot sommartid när endast denna 

panna är igång. Effekten antas vara stabil över året.  

 

                                                
69 Fredriksen, S., Werner, S., 2009. Fjärrvärme- teori, teknik och funktion. (District  ̈ 
heating theory, technology and function). Studentlitteratur, Lund, Sweden. (in 
Swedish). 
70 Ekström, S. Energiingenjör Mälarenergi. Mailkontakt 2015-07-20 
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3.2 Analysmetod 

 

Det finns idag ingen analysmetod för att avgöra vilka faktorer som avgör om det är värt att 

utnyttja spillvärme från en process till fjärrvärmenätet. Parterna i ett samarbete avgör med hjälp 

av ekonomiska faktorer, tillgänglighet på värme och hur driften av systemet påverkar deras 

verksamhet, om ett samarbete är intressant för deras del och detta kan vara mycket 

företagsspecifikt. För att kunna avgöra vilka företag som har generell möjlighet till samarbete 

samt vilken av de potentiella värmeleverantörerna i Västerås som har störst möjlighet till 

samarbete, konsulterades ett antal personer. Dessa är Heimo Zinko, pensionerad adjungerad 

professor vid Linköpings universitet, samt flera anställda på Mälarenergi som kan ge en bild av 

hur Mälarenergi prioriterar.  

 

Heimo Zinko äger sedan 1993 ett konsultföretag riktat mot solvärme och fjärrvärmeteknik 

tillsammans med en kollega. På Linköpings universitet forskade han först med solvärme och 

säsongslagring för att under senare delen av sin tid där fokusera mer på hetvattenteknik och 

fjärrvärmedistribution. Enligt Zinko bör den viktigaste faktorn för att nyttja spillvärme vara 

tillgängligheten, att leverantören kan förse med värme när den behövs. Vissa perioder 

sommartid är värme näst intill värdelös, och om det inte går att flytta värmen tills när den behövs 

är de mer tekniska möjligheterna irrelevanta i sammanhanget. Till tillgänglighet räknas alltså 

tiden värmen är tillgänglig, både över dygnet och året, men också leveranspålitligheten vilket 

innebär att processtopp hos leverantören bör undvikas samt att fjärrvärmeföretaget måste få 

information om detta i god tid.  

 

En annan synpunkt som lyftes fram av Zinko var att resultatet kan delas in i de potentiella 

leverantörer som har hög respektive lågvärdig spillvärme. Detta bör göras då skillnaden mellan 

hög- och lågvärdig spillvärme kan ge upphov till två ganska olika former av incitament för 

Mälarenergi till samarbete. Om till exempel en värmepump är nödvändig för att höja den 

lågvärdiga spillvärmen innebär det en högre driftkostnad. Som nämndes under 2.3 

Betalningsmodeller är det under perioder när värmebehovet är stort och andra bränslen än 

avfall behöver sättas in, som spillvärme är fördelaktigt. Högre driftkostnader för spillvärme 

reducerar tiden som Mälarenergi vill använda den. En uppdelning mellan hög- och lågvärdig 

spillvärme ger en bra överblick över denna problematik och tillför även en enkel översikt av 

alternativen. 

 

Efter samtalet med Zinko hölls en diskussion om ämnet med energiingenjör Fredrik Starfelt och 

projektledare Joacim Sundqvist på Mälarenergi, varav den förstnämnda är författarens 

kontaktperson på företaget. Här framfördes att de såg svårigheter i att generellt sätta några 

faktorer framför andra. Att tillgängligheten är av stor, om inte största, vikt var dock något som 

samtalet resulterade i. För övriga faktorer blev slutsatsen att när informationen från företagen 

var insamlad bör den diskuteras utifrån faktiska värden. Med utgångspunkt i detta bestäms 

sedan det företag som har störst potential att leverera spillvärme till nätet.  
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Utifrån samtalen ovan gjordes prioriteringslistor över viktiga faktorer vid spillvärmeleveranser, 

en lista vardera för företag med högvärdig respektive lågvärdig spillvärme, se Tabell 2. 

Tillgängligheten på värmespill prioriterades högst på grund av den samlade konsensus som 

fanns kring vikten av detta. Om tillgängligheten inte passar Mälarenergis behov är det av 

intresse att se om det är möjligt att ändra tillgängligheten. Initial attityd är näst viktigast och 

potentiell energimängd därefter. Då arbetet avser söka efter potentiella leverantörer i närheten 

av det befintliga nätet, antas att avståndet inte är alltför stort, vilket medför att närhet till nätet 

prioriteras sist. Den mer tekniska informationen, som återfinns i Bilaga 5, presenterades också 

för Mälarenergi i detta skede. Prioriteringslistorna användes för att svara på frågeställning 1.  

 

Tabell 2: Prioriteringsordning bland de faktorer som inhämtas för varje företag. 

Högvärdig spillvärme Lågvärdig spillvärme 

Prioritet 1: Tillgänglighet Prioritet 1: Tillgänglighet 

Prioritet 2: Initial attityd till samarbete Prioritet 2: Initial attityd till samarbete 

Prioritet 3: Energimängd Prioritet 3: Energimängd 

Prioritet 4: Avstånd till fjärrvärmenät Prioritet 4: Avstånd till fjärrvärmenät 

 

Att kvantifiera en attityd utifrån ett möte med en representant från ett företag ger aldrig en helt 

rättvis bild. Som kan ses i Bilaga 3 fanns frågan inkluderad för dem att besvara, och svaret 

vägdes samman med författarens intryck från intervjun. Utifrån detta tillgavs företaget en av 

följande graderingar; Inte intresserade, Måttligt intresserade, Intresserade eller Mycket 

intresserade. 

 

Efteråt diskuteras listorna med Mälarenergi för att utse det företag/anläggning som hade störst 

potential. Detta gjordes i diskussion med Starfelt och energiingenjör Einar Port. Därefter 

beräknades de ekonomiska nyckeltal som presenteras i resultatdelen för att bredda bilden av 

vad ett energisamarbete skulle innebära. Utifrån 2014 års elpriser samt de aktuella 

bränslepriserna görs även en uppskattning på vad den årliga kostnadsbesparingen skulle bli av 

samarbetet samt återbetalningstid. I detta räknas även de minskade el-intäkterna in som 

medföljer mindre egen förbränning. Detta användes för att besvara frågeställning 2. 

 

För att undersöka Mälarenergis syn på investerings- och prismodeller presenterades de 

alternativ och modeller som detta examensarbete tagit fram för insatt personal på Mälarenergi. 

Ett antal frågor angående detta, som återfinns i Bilaga 4, ställdes under intervju med Einar Port 

för att besvara frågeställning 3. 
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4. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultaten från de frågeställningar som listades under 1.3 

Frågeställningar. De företag som var av intresse är listade inledningsvis med efterföljande 

information om det företag med störst potential till energisamarbete. Avslutningsvis återfinns 

information och tankar från Mälarenergis sida från en intervju angående deras syn på 

energisamarbete och öppen fjärrvärme.  

 

4.1 Potentiella spillvärmeleverantörer 

 

Den första frågeställningen i detta arbete var att ta reda på vilka potentiella 

spillvärmeleverantörer som finns för Mälarenergi i avgränsningsområdet. De företag som 

befunnits vara av intresse och där informationsinhämtning kunnat genomföras är 8 stycken och 

återfinns i Bilaga 1. De företag som först var av intresse men som kunnat sorteras bort, samt de 

där kontakt eller informationsinhämtning ej kunde genomföras, återfinns i Bilaga 2. Den 

information som behövdes för att prioritera företagen med potential sinsemellan, presenteras 

här i Tabell 3 och Tabell 4 samt återfinns i övre delen av Bilaga 3. 

 

4.1.1 Företag med högvärdig spillvärme 

 

Tabell 3: Lista över de företag med högvärdig spillvärme i Västerås som bedöms ha potential att leverera 

denna till fjärrvärmenätet i Västerås. 

Företag Temperatur 
[oC] 

Energimängd 
[MWh/år] 

Avstånd 
till nät [m] 

Initialt intresse Tillgänglighet 

Aquawarm ~190 74.5 <150 Intresserade. 2 Skift året runt. 

Skultuna 
Flexible AB 

105 2039 <150 Intresserade. Upp till 5 dagar 
avstängt per år. 

Surahammar 
Bruk 

95 10 750 ~500 Inte 
intresserade. 

5 olika processer, 
högst varierande. 

Westinghouse 160 1541 ~160 Måttligt 
intresserade. 

Fyra veckor 
avstängd 
sommartid. Annars 
alltid ingång. 
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4.1.2 Företag med lågvärdig spillvärme 

 

Tabell 4: Lista över de företag med lågvärdig spillvärme som bedöms ha potential att leverera denna till 

fjärrvärmenätet i Västerås. 

Företag Temperatur 
[oC] 

Energimängd 
[MWh/år] 

Avstånd 
till nät [m] 

Initialt intresse Tillgänglighet 

Air Liquide 
Gas AB 

~70 2050 ~600 Måttligt 
intresserade. 

Dygnet runt, året 
runt 

ICA 
Centrallager 

~67 4283 ~200 Intresserade. Dygnet runt, året 
runt 

Ovako ~35  ~35 Intresserade Avstängd natt mot 
lör&sön + 
semester 

Quicknet 25-30 1752 <50 Mycket 
intresserade. 

Dygnet runt, året 
runt 

 

Totalt återfinns alltså 14 404,5 MWh/år av högvärdig spillvärme samt 8085 MWh/år av lågvärdig 

spillvärme i Västerås, med någon form av potential att utnyttjas för Mälarenergi. För både 

högvärdig och lågvärdig spillvärme återfanns alltså ca 22.5 GWh/år. Information av mer teknisk 

karaktär samt kommentarer kring varje företag återfinns i Bilaga 5. Inget av företagen ansåg att 

de skulle ha möjlighet att tidsförskjuta eller ändra sina processer för att förbättra tillgängligheten 

på spillvärmen för Mälarenergi behov. Som beskrivet i 2.4.1 Hinder beror detta förmodligen på 

att spillvärme är högst sekundärt för företag och fokus ligger på att produktionen ska var 

optimal.  

 

4.2 Prioritering 

 

Den andra frågeställningen för detta arbete behandlar det företag som bedöms ha mest 

potential att leverera värme till Mälarenergis fjärrvärmenät. Efter att en rangordning gjordes och 

detta företag identifierats presenteras mer noggrant framtagna energimängder, 

investeringskostnader samt hur tillgängligheten matcher Mälarenergis behov.  

 

4.2.1 Rangordning 

När de prioriteringar, som beskrevs i Tabell 2 under 3.2 Analys, appliceras på företagen ovan 

kunde Tabell 5 skapas: 

  

Tabell 5: Rangordning över företagens potential, uppdelat för högvärdig- och lågvärdig spillvärme.   
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Företag med högvärdig spillvärme Företag med lågvärdig spillvärme 

Skultuna Flexible AB Quicknet 

Surahammar Bruk ICA Centrallager 

Westinghouse Air Liquide Gas AB 

Aquawarm Ovako 

 

Med denna lista som grund fördes diskussioner med Port och Starfelt71 på Mälarenergi för att 

avgöra vilket företag som bedömdes ha störst potential av de undersökta. Det företag där det 

bedömdes finnas störst möjlighet till samarbete var med Skultuna Flexible AB. De företagen 

med lågvärdig spillvärme var i nuläget inte intressant, men skulle kunna bli det i ett senare 

skede ifall värmeinsläpp till returvattnet skulle visa sig ekonomiskt försvarbart. Surahammar 

Bruk samt Westinghouse hade Mälarenergi gjort undersökningar hos kort tid innan detta 

examensarbete men då fanns ett begränsat intresse på grund av dåliga ekonomiska 

förutsättningar för företagen som var vid tidpunkten. Energimängden för Aquawarm ansågs 

mycket låg, vilket resulterade i att Skultuna Flexible bedömdes vara företaget med störst 

potential. Den spillvärme på 2039 MWh/år som finns hos Skultuna Flexible kan sättas i relation 

till de 1407 GWh/år värme kraftvärmeverket producerar, vilket innebär att den nya tillförseln 

skulle vara mindre än 0.1% av den totala värmeproduktionen. 

 

4.2.2 Företag med störst potential 

I Tabellen 5 presenteras mer detaljerad information för vad ett samarbete med Skultuna Flexible 

AB skulle innebära för Mälarenergi.  

 

Tabell 6: Mer detaljerad information om vad ett samarbete med Skultuna Flexible AB skulle innebära. 

Skultuna Flexible AB 

Temperatur [oC] 105 

Energimängd [MWh/år] 2039 

Avstånd till nät [m] <150 

Tillgänglighet Upp till 5 dagar avstängt per år. 

Investeringskostnad kr] 419 000 

Driftkostnad [kr/år] 4 200 

Kostnadsbesparing/vinst av samarbete [kr/år] 236 100 

                                                
71  Port, E., Starfelt F. Energiingenjörer Mälarenergi. Intervju Kraftvärmeverket, 2015-08-11 
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Återbetalningstid [år] ~1.8 

 

Alla värden i Tabell 6 avser de totala tekniska kostnaderna och besparingarna till följd av ett 

samarbete. Hur dessa ska fördelas mellan Mälarenergi och Skultuna Flexible AB förhandlas 

fram dem emellan. Beräkningarna återfinns i Bilaga 6.  

 

Det förefaller troligt att fler energisamarbeten med företagen som återfinns i Tabell 3 och Tabell 

4 är ekonomiskt försvarbara. Quicknet kan lyftas fram som intressanta, mycket på grund av 

ledningens stora miljöengagemang och vilja till samarbete. Att använda den lågvärdiga 

spillvärmen till uppvärmning av en galleria ovanför serverhallen, med Mälarenergi som 

mellanhand, föreslogs och bör vara möjligt. Quicknet skiljde sig med sitt stora intresse, som 

bland företagen annars mest var måttligt. Detta kan bero på osäkerhet kring hur ett 

energisamarbete skulle påverka deras primära verksamhet samt att de flesta av kunderna inom 

industrin ofta har mindre krav på miljöprestanda och mer fokus på kvalité relativt då offentliga 

och privatpersoner är kunden. Ifall inköp av värme för förvärmning av returvattnet skulle bli 

aktuellt kan även Air Liquide Gas AB vara en potentiell samarbetspartner för just detta. ICA 

Centrallager har också lågvärdig spillvärme som kan köpas in till returvattnet. Efter diskussion 

med COOR, som ansvarar för ICA:s värme, samt personal på Mälarenergi framkom att det 

skulle vara mer intressant att använda värmen internt på företaget för lokalkomfort.  

 

4.3 Investerings- och prismodeller 

 

Den tredje frågeställningen tar upp vilken av de olika investerings- och prismodellerna som 

Mälarenergi helst använder sig av vid ett energisamarbete. Även hur Mälarenergi ser på 

möjligheterna att ha ett mer öppet nät, liknande systemet Fortum har i Stockholm, är av 

intresse.  

 

Vid intervju med Einar Port och Fredrik Starfelt72 framkom tidigt att inställningen från 

Mälarenergis sida är att ett öppen fjärrvärme-system vore det mest intressanta. Sedan får de 

företag som är intresserade att sälja sin värme under de ekonomiska förutsättningar som råder 

göra så. Då inget av företagen har tillräckligt stora energimängder för att påverka driften av 

Mälarenergis pannor nämnvärt, blir ett öppet fjärrvärme-system mer önskvärt än individuella 

energisamarbeten för varje företag. Inget av företagen ansågs som helt ointressant, men för att 

inköp av spillvärme ska ske måste företagen vara beredda på att priset för värmen kan vara lågt 

i de fall då temperatur eller energimängd är låga.  

 

Investeringsviljan för Mälarenergi beror, enligt Port och Starfelt, på återbetalningstiden för ett 

samarbete, medan andelen av en investering är av mindre betydelse. Framtagande av en kalkyl 

som avgör återbetalningstiden skulle vara ett effektivt och enkelt sätt för företag att själva kan 

se hur investeringar och ersättning för värme skulle se ut. Denna skulle vara baserad på 

parametrar som avstånd, effekt, temperatur och tillgänglighet. Det är oklart om det går att 

                                                
72 Port, E., Starfelt F. Energiingenjörer Mälarenergi. Intervju Kraftvärmeverket, 2015-08-11 
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optimera ekonomiskt för Mälarenergi genom att standardisera detta. Till exempel att 

Mälarenergi skulle bekosta en viss andel av investeringen beroende på återbetalningstid. Ett 

alternativ är annars att Mälarenergi kan göra varje avtal angående investering individuellt med 

företagen som vill ansluta sig.  

 

Det största incitamentet till att införa ett öppen fjärrvärme-system är för de publicitet-mässiga 

fördelarna. Detta då energimängderna som hittades i denna undersökning är mycket små ur 

Mälarenergis synvinkel, för Skultuna Flexible enbart runt 0.2% av deras egen värmeproduktion. 

Förändringar av den storleken inom kraftvärmeverket kan ses som mätfel. Även fast det görs 

relativt små kostnadsbesparingar för varje anslutning, är det främst på längre sikt om 

Mälarenergi kan bygga mindre pannor som stora ekonomiska vinningar skulle kunna göras för 

deras del. Att utnyttja de resurser som finns inom regionen kan även anses fördelaktigt ut 

hållbarhetsperspektiv vilket överensstämmer bra med ägardirektiven från staden. Som Fredrik 

Starfelt uttryckte det under intervjun: 

 

 “Mälarenergi ska verka för staden och regionen” 

 

Förutom de rent ekonomiska faktorerna nämndes inga specifika hinder vid intervjun. För att få 

ansluta sig bör det finnas vissa begränsningar som gör en försäljning av spillvärme rimlig, i form 

av temperatur och energimängd. I övrigt var intrycket att ett system med öppen fjärrvärme borde 

kunna genomföras när en bra affärmodell finns på plats och viljan från ledningen finns.73  

 

Utöver denna intervju med Port och Starfelt kunde en del information inhämtas från Robin Palm 

som sommarjobbade hos Mälarenergi och gjorde en övergripande utredning om hur Fortums 

prissättningssystem samt avtal skulle kunna appliceras i Västerås. Förslaget till prissättning, 

som utredningen resulterade i, utgår från de marginalpriser Mälarenergi har över året. Dessa 

värden användes vid beräkningen för kostnadesbesparingen i 4.2.2 Företaget med störst 

potential och återfinns i Bilaga 6. Ett av resultaten från Palms arbete är att de 

kostnadsbesparingar som kan göras för Mälarenergi är uppskattade till ca 1 miljon kr per MW 

levererad värme till fjärrvärmenätet, om effekten är konstant över hela året. Under 

sommarmånaderna när enbart block 6 opererar spelar det dock ingen roll om det finns 

spillvärme eller inte då den ej är önskvärd. Detta ger en bra fingervisning för Mälarenergi och 

företag över korrelationen mellan kostnadsbesparingar och mängden spillvärme.  

 
  

                                                
73 Ibid 
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5. Diskussion 
 

Detta examensarbete visar att det finns potential att använda spillvärme från industrier och 

företag till fjärrvärmenätet i Västerås. Även fast värmemängderna från de alternativ detta 

examensarbete hittat är relativt små i förhållande till Mälarenergis egen värmeproduktion, finns 

det kostnadsbesparingar att göra. Att ta in spillvärme bidrar även till minskade utsläpp av 

koldioxid och andra förbränningsavgaser. Speciellt om en fungerande marknad för öppen 

fjärrvärme införs skulle betydande kostnadsbesparingar kunna nås på sikt och god publicitet för 

samtliga parter inblandade. Mycket beror på viljan till genomförande då erfarenheterna från 

andra energisamarbeten7475 har visat att det är mycket som ska förhandlas och överbryggas för 

ett lyckat samarbete. Därför är det viktigt att implementera ett bra standardiserat avtal för öppen 

fjärrvärme som ger incitament till så många företag som möjligt att sälja sin spillvärme.  

 

Resultaten visar att det finns ekonomiska fördelar med att inleda ett energisamarbete med 

Skultuna Flexible AB. En återbetalningstid på 1.8 år kan anses som kort återbetalningstid för de 

flesta företag och en kostnadsbesparing på totalt 240 000kr/år för en investering är inte 

obetydlig. Hur investeringskostnaden och kostnadsbesparingen ska fördelas förblir dock upp till 

Mälarenergi och Skultuna Flexible. Möjligheterna finns även att större energimängder skulle 

kunna fås om deras förbränningsugn anpassas för leveranser till fjärrvärmenätet. Detta då det 

efter samtal med Lees76 framkom att avgaserna förmodligen blandas med luft, för att inte släppa 

ut avgaser med för hög temperatur, innan mätplatsen. Eftersom det finns klara ekonomiska 

incitament att köpa in spillvärme från Skultuna Flexible skulle de vara en passande första 

värmeleverantör för att testa en modell för Mälarenergis framtida öppen fjärrvärme-system.  

 

Att de hindren som hade identifierats endast var av ekonomisk karaktär kan ses som positivt för 

att kunna förverkliga ett system med öppen fjärrvärme och utnyttjande av spillvärme i regionen. 

Vad som är viktigt att bestämma, vid tidpunkten av detta examensarbete, är hur investeringen 

ska bero på de ekonomiska förutsättningarna. Energiingenjörerna Port och Starfelt sa under 

intervju att investeringsviljan beror på återbetalningstiden, men att standardisera detta kan vara 

problematiskt. Om Mälarenergi till exempel erbjuder att stå för majoriteten av investeringen då 

återbetalningstiden är låg och därmed får värme billigare gynnar det Mälarenergi. Om 

Mälarenergi i motsatta situation vid lång återbetalningstid inte vill bidra nämnvärt vid 

investeringen kan det sänka incitamenten att ansluta sig till nätet för företag, som då kan ses ta 

den största ekonomiska risken. Problematiken ligger i hur risken ska delas och om detta kan 

standardiseras på bra sätt. Att förhandla om investeringen vid varje enskilt fall är ett alternativ till 

standardisering, för att anpassa bättre efter de olika förhållanden som finns. Men en parts 

bekostnad av investeringen bör påverka prissättningen på värmen som köps/levereras, i alla fall 

                                                
74 Palm, R. Restvärmeseminarium, Örebro. 2015-03-17 
75 Fors, J. Svensk Fjärrvärme & Jernkontoret, Spillvärme från industri till fjärrvärmenät. 2003 
76 Lees, Sven. Energiingenjör Mälarenergi. Personlig kontakt 2015-07-30 
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initialt. Dessa enskilda förhandlingar blir då inte ett transparent öppet fjärrvärme-system vilket 

medför större osäkerhet för vilka premisser som gäller för företag som vill ansluta sig. 

 

Resultaten från detta examensarbete bidrar till att ge en mer övergripande bild över läget i 

Sverige angående potentiellt utnyttjade av spillvärme till fjärrvärmenätet. Att få specifik 

information om potential är till fördel både för Mälarenergi och det akademiska Sverige. 

Påvisandet av outnyttjad potential i form av spillvärme som skulle kunna användas i 

fjärrvärmenätet är i linje med vad som återfunnits i rapporter, bland annat från Svensk 

fjärrvärmes rapport från 2009 av Cronholm med flera.77 Under arbetets gång har positiv input 

fåtts av flertalet universitetsanställda som förmedlat att denna typ av undersökningar är 

intressanta för forskningsfältet.  

 

Nyligen gjordes två undersökningar för att ta reda på potential av att utnyttja spillvärme från 

industri till fjärrvärmenät i tre regioner i närheten av Västerås. År 2012 publicerades den 

angående Örebro län och Östergötland län78 medan 2013 kom en liknande med avseende för 

Gävleborg län79. Jämfört med de studierna kan denna ses mer noggrann utifrån att de andra 

studierna enbart samlade in information från industrier med hjälp av enkäter som skickades ut 

och besvarades av de som ville hjälpa studien. Trots att antalet intressanta industrier som 

enkäter skickades till var 85 stycken i studien från 2012 och 58 stycken i studien från 2013, var 

antalet som svarade i respektive studie snarlikt antalet företag och industrier som kontaktades i 

detta examensarbete. 

 

I fallet med de tidigare genomförda studierna återfanns dock mycket mer spillvärme än i detta 

examensarbete, trots liknande antal företag och industrier. I Gävleborg resulterade svaren från 

enkäterna i 90 GWh/år80 spillvärme samt för Örebro och Linköping län totalt hela 1480 

GWh/år81, jämfört med de 22.5 GWh/år som återfanns i Västerås i detta examensarbete. Detta 

kan bero på att den geografiska omfattningen i detta examensarbete var bunden till ett 

fjärrvärmenät och var därmed mindre. För de två studierna ingick hela länen i undersökningen. 

Majoriteten av spillvärmen från Linköping och Örebro var även lågvärdig, 55 grader eller under. 

Till skillnad från de två tidigare studierna så nämndes det i detta examensarbete vid kontakt 

med företagen att syftet var att använda spillvärme till fjärrvärmenätet. I enkäterna i dessa 

tidigare gjorda studier frågades det enbart om spillvärme, vilket kan ha gjort att många företag i 

Västeråsregionen vid kontakt sa att det inte finns någon potential, medan deras värden skulle 

inkluderats om liknande enkäter skulle gjorts som i de tidigare studierna. Även att tätheten av 

industrier kan vara olika för länen är också en möjlighet. Speciellt i Gävleborg finns en stor 

                                                
77 Cronholm, L., Grönkvist, S, m.fl.. Svensk Fjärrvärme, Spillvärme från industrier och lokaler. 2009. s. 18-

19 
78 Backlund, S., Broberg, S., m.fl.. Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: 
Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012.  
79 Broberg, S. & Johansson, M. Technologies for utilization of industrial excess heat: Potentials for energy 

recovery and CO2 emission reduction. Gävle Universitet, Linköping Universitet. 2013 
80 Ibid 
81 Backlund, S., Broberg, S., m.fl. Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: 
Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012. s. 335 
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andel energiintensiv industri jämfört med Värsteråsregionen.82 De mycket olika resultaten 

mellan detta arbete och de tidigare studierna bedöms kunna förklaras tillfredsställande utifrån 

dessa faktorer som beskrivits i detta stycke.    

 

Inom en överskådlig framtid bedöms inte leverans av spillvärme till nätet påverka driften av 

pannorna nämnvärt, då energimängderna är så små. Om det i framtiden skulle vara ett stort 

antal aktörer som säljer spillvärme kan dock Mälarenergi behöva ta större hänsyn till detta när 

driften ska optimeras och nya pannor dimensioneras. Ifall denna goda utveckling skulle ske lär 

det gå relativt långsamt vilken underlättar för Mälarenergi att ta hänsyn till externt tillflöde av 

värme till fjärrvärmenätet. Att en anslutning i form av ett företag med tillräckligt stora mängder 

värme för att ensamt påverka driften av Mälarenergis pannor ska ske bedöms som osannolik, 

då inga sådana kunde identifieras i detta examensarbete.       

 

Ett bra sätt att uppdatera omfattningen av potentiella källor av spillvärme till fjärrvärmenätet för 

Mälarenergi, är då de genomför energikartläggningar ute hos kund. Idag erbjuder Mälarenergi 

energikartläggningar till industrier och där mycket spillvärme återfinns har möjligheterna till 

försäljning till fjärrvärmenätet undersökts, såsom för Westinghouse och Surahammar Bruk. Vid 

ett öppen-fjärrvärmesystem skulle dock en undersökning om möjlighet till försäljning av värme 

till fjärrvärmenätet bli standard, även vid mindre värmemängder. De två strategierna, att hjälpa 

kund använda spillvärme internt eller köpa in till fjärrvärmenätet, behöver inte innebära 

motsättningar utan kan vara komplement till varandra. Frederiksen och Werner83 framhäver att 

det vid internt energibesparande åtgärder kan bli för stora investeringar som företaget ej vill 

genomföra. Om värmen istället säljs är det två parter som delar på kostnaderna samt riskerna. 

Som nämndes i 2.4 Hinder och framgångsfaktorer har företag oftast krav på snabbare och 

bättre avkastning på investeringar än fjärrvärmeföretag. Möjligheterna att utnyttja spillvärme från 

industrier ökar därmed om energisamarbete tas med i energikartläggningar i större utsträckning. 

 

Ett sätt att utöka antalet företag, med potential att sälja spillvärme till fjärrvärmenätet, i framtiden 

är att undersöka möjligheten att använda spillvärme med lägre temperaturer när fjärrvärmenät 

ska läggas i nybyggda bostadsområden. Som nämndes i 2.2.1 Fjärrvärmenät, behöver 

framledningstemperaturerna inte vara lika höga i nya hus på grund av bättre värmeisoleringen.84 

Antalet verksamheter med ekonomisk möjlighet att sälja sin spillvärme ökar då. I synnerhet 

mataffärer ökar i intresse som värmeleverantörer, då de ofta har bra geografisk spridning och 

alltid har kylmaskiner. Upprättande av kommunikationskanaler mellan Mälarenergi och 

byggbolag samt stadsplaneringen angående detta skulle underlätta processen att ta hänsyn till 

denna möjlighet med lägre framledningstemperaturer vid byggnation i framtiden. 

  

Teoretiskt är det även av intresse att öka antalet potentiella företag genom att tillåta inköp av 

värme till returvattnet, vars möjlighet har föreslagits angående spillvärmen från Air Liquid Gas 

och ICA Centrallager. När kraftvärmeverket körs med direktvärme skulle det kunna vara 

                                                
82 Broberg, S. & Johansson, M. Technologies for utilization of industrial excess heat: Potentials for energy 

recovery and CO2 emission reduction. Gävle Universitet, Linköping Universitet. 2013. s. 375 
83 Frederiksen, S., Werner, S., 2013. District heating and cooling, Studentliteratur, Stockholm. 2013.  
84 Brand, M., Lauenberg, P., m.fl. Svensk Fjärrvärme, Nästa generations fjärrvärme. 2013. s. 141 
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ekonomiskt lönsamt (rökgaskondenseringen minskar dock fortfarande) att få tillbaka högre 

temperatur. Det är dock enbart några få procent av all tid som direktvärme körs på 

kraftvärmeverket.85 Även när bränslen, förutom avfall, förbränns skulle det kunna vara intressant 

att köpa in värme på returvattnet. Lönsamheten anses dock låg, och det råder delade meningar 

bland anställda på Mälarenergi om det är värt att försöka köpa in värme till returvattnet.  

 

Förutom de ekonomiska och publicitetmässiga vinsterna av ett energisamarbete kan utnyttjande 

av spillvärme även ses som en nödvändig differentiering av värmekällor. Detta bidrar till en 

stabilare långsiktig värmeproduktion. I 1.5.3 Avfall och biobränsle beskrevs kort om de 

marknadsmässiga osäkerheter som finns för biobränslen och avfall för framtiden. Det finns dock 

även opinionstrender som kan influera tillgängligheten på lång sikt, där biobränslen i dagsläget 

anses positivt i media och av allmänheten. Om avfallimport råder det dock delade åsikter bland 

både allmänheten och politiker, vilket också innebär en osäkerhet förutom de rent 

marknadsmässiga faktorerna. Förespråkarna framhåller rapporter som visar att import och 

förbränning av avfall minskar utsläpp av växthusgaser, då alternativet för det avfall som 

importeras är deponi.86 Kritikerna menar dock bland annat att import av avfall minskar 

incitamenten i ursprungslandet att börja materialåtervinna sitt eget avfall, vilket är mer önskvärt 

än att energiåtervinna (förbränna i fjärrvärmeverk) ur miljösynpunkt.87  

 

Generalliserbarheten i metoder, resultat och slutsatser som använts i detta examensarbete kan 

anses vara stor, med möjligheter att appliceras i andra regioner. Resultaten kan av naturliga 

skäl inte kopieras till annan ort, men given information ändå vara relevant i undersökningar på 

annan ort eller liknande undersökningar. Metoder som använts bör fungerar lika väl i andra 

områden och städer. I detta examensarbete finns även en bra sammanställning av information 

som tidigare undersökningar från energisamarbeten resulterat i. I avsnitten 2.3 Investerings- 

och prismodeller vid energisamarbete och 2.4 Hinder och framgångsfaktorer för 

energisamarbete återfinns dessa faktorer som är bra att ha i beaktande vid energisamarbeten 

eller ha i åtanke när liknande undersökningar görs. 

 

5.1 Käll- och metodkritik 

 

Metodval och informationsinhämtning har skett så som intentionerna var från början. Värden har 

kunnat tas fram utifrån befintlig mätning som antingen görs kontinuerligt eller punktvis samt från 

uppskattningar från företagen på ett tillfredsställande sätt. Mycket av informationen som 

inhämtades gjordes via semi-strukturerade intervjuer med personal på företag samt på 

Mälarenergi. Trots fördelarna med intervjuer, innehåller svaren alltid någon andel personliga 

åsikter som färgar uppgifterna. 

 

Mestadelen av källorna kommer från rapporter funna på Internet och från löst strukturerade 

intervjuer med personal antingen hos Mälarenergi eller besökta företag. Största källan till 

                                                
85 Lees, Sven. Energiingenjör Mälarenergi. Personlig kontakt 2015-07-30 
86 Energinyheter.se, Sopimport minskar utsläppen. 2009 
87 Wijkman, A. Ordförare Återvinningsindustrierna. Importdebatt i SVT 2015-04-01 
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osäkerhet i detta examensarbete bedöms komma från värden som inhämtades från företagen. 

Risken finns att informationen i vissa fall var föråldrad, exempelvis inaktuella flöden och 

temperaturer i en process. Arbetet är medvetet gjort med hjälp av uppskattningar, i de fall 

företaget inte har data, för att ändå kunna komplettera läget i resultaten. Mestadelen av 

informationen från företag kom dock från givna rapportblad som kan bedömas ha hög säkerhet, 

men mycket kom i form av muntlig eller skriftlig kontakt med personal. Risken för att värdena 

har påverkat möjligheterna att utnyttja spillvärme från Skultuna Flexible eller övriga slutsatserna 

i någon större mån bedöms dock inte vara fallet. 

 

Alternativet att använda egengjorda mätningar gjordes inte på grund av tidsbegränsningen i 

arbetet, och beskrivs i 3.1.2 Intervjuer och personkontakt. Det är även oklart om företaget hade 

tillåtit mätningar eller om de hade varit praktiskt möjliga. Rapporterna som information hämtades 

ifrån var från branschorganisationer och kan bedömas som tillförlitliga, speciellt då 

informationen främst var mätdata och ej subjektiv information. 

 

Detta arbete utfördes främst under sommartid vilket kan ha påverkat resultatet. Insamlingen av 

information kommer huvudsakligen från företag i och runtom Västerås. Sverige har en stark 

tradition av semesterledighet under sommaren för industrianställda, ibland kallat 

industrisemestern, under vilken industrierna ofta arbetar på sänkt kapacitet eller stänger ner 

processerna helt. Personalstyrkan är då ofta reducerad, vilket kunde resultera i en minskad vilja 

att ställa upp på intervjuer på grund av upplevd tidsbrist, eller att personer insatta i frågor om 

spillvärme har semesterledigt. För att undvika detta i största möjliga mån planerades besöken in 

före och efter semestertiden. Tre företag kunde tyvärr inte inkluderas i arbetet på grund av 

semesterledig personal, dessa återfinns längst ner i Bilaga 2.  
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6. Slutsats 
 

Resultaten i detta examensarbete visar att det finns potential att använda spillvärme från 

industrier och företag till fjärrvärmenätet i Västerås. Ett energisamarbete med Skultuna Flexible 

AB skulle ge parterna kostnadsbesparingar på ca 240 000 kr/år, att fördelas dem emellan efter 

förhandlingar, samt möjlighet till god publicitet. Antalet företag som hittades var inte många och 

värmemängderna från de alternativ detta examensarbete hittat är relativt små i förhållande till 

Mälarenergis egen värmeproduktion. Detta medför att driften i Kraftvärmeverken inte skulle 

påverkas av anslutningar inom en överskådlig framtid. Vid en fungerande marknad för öppen 

fjärrvärme och många anslutna företag skulle mer betydande kostnadsbesparingar för 

Mälarenergi kunna göras på sikt.  

 

Mälarenergi är främst intresserade av att införa ett öppet fjärrvärme-system där alla som är 

intresserade av de ekonomiska erbjudanden Mälarenergi kommer erbjuda får ansluta sig. På 

kort sikt är Mälarenergi främst intresserade av den goda publiciteten men om det skulle kunna 

ske en anslutning av många aktörer så att driften kan optimeras annorlunda eller framtida 

pannor dimensioneras om kan betydande kostnadsbesparingar göras för Mälarenergi. Utöver 

de ekonomiska, miljömässiga och publicitetmässiga fördelarna skulle Mälarenergi efterfölja 

riktlinjerna från Västerås stad, som är ägare, att verka för regionens bästa. Detta 

examensarbete bidrar till en övergripande bild av läget för spillvärme i Sverige. För Mälarenergi 

fås en bättre bild av förutsättningarna att starta ett öppet-fjärrvärmesystem i sitt 

verksamhetsområde. 

 

För att få ett framgångsrikt samarbete beror mycket på viljan till genomförande. Erfarenheter 

från andra energisamarbeten har visat att det kan ta tid att förhandla fram ett avtal som båda 

parter känner sig nöjda med. Att få till ett bra standardiserat avtal för öppen fjärrvärme som ger 

incitament till så många företag som möjligt att sälja sin spillvärme är därför av stor vikt, och det 

nästa steget för Mälarenergi. 
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7. Framtida studier 
 

Mycket av detta examensarbete bygger på nuvarande ekonomiska, tekniska och 

organisatoriska förutsättningar för Mälarenergi och företag i regionen. På grund av detta finns 

det behov av uppdatering med jämna mellanrum. Det är svårt att bedöma hur ofta denna typ av 

undersökningar som behövs för att ge en bra uppdatering av läget, som nämndes i 3.1.3 

Företagsinformation användes energikartläggningar nyare än fem år direkt i resultatet för detta 

examensarbete. Att genomföra liknande undersökningar på andra orter skulle också vara av 

intresse för dessa orters lokala fjärrvärmenät. 

 

Ett sätt för att underlätta undersökningar av potentiella företag av intresse vore om nyckeltal 

fanns. Det vore intressant att för Mälarenergi eller annat kraftvärmeverket kan räkna ut 

nyckeltal, baserat på ett samband mellan energimängd och temperatur, som gör 

energisamarbete lönsamt/intressant. På så sätt kan man på ett mer effektivt sätt ta reda på 

intressanta företag i området och underlättar vid uppföljning.  

 

Även mer djupgående studier för varje enskilt företag skulle vara av intresse för att ge bättre 

underlag till beslutsfattande vid eventuellt energisamarbete. Även angående öppen fjärrvärme 

skulle det vara intressant att göra fler undersökningar. Som nämndes i 4.3 Investerings- och 

prismodeller samt 5. Diskussion har det inletts övergripande undersökningar kring öppen 

fjärrvärme. Det vore intressant med både fördjupande undersökningar av öppen fjärrvärme samt 

hur sådana system skulle kunna appliceras i andra städer.  
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Bilaga 1 - Företag av intresse för spillvärme i Västerås med 

omnejd 
Följande är företagen som information samlades in från via besök, email-kontakt eller från 
tidigare undersökning från Mälarenergis sida. De ska bedömas ha en reell möjlighet att kunna 
leverera spillvärme till fjärrvärmenätet. 
 
 

Air Liquide Gas, Surahammar - Producerar flytande syre, kväve och argon av luft. 

 

Aquawarm, Skultuna - Producerar plaströr till fjärrvärmeledningar. 

 

ICA centrallager, Västerås - Kyllager för mat. 

 

Ovako, Hallstahammar - Metallytbehandling 

 

Quicknet, Västerås - Säljer serverplats samt IT-lösningar. 

 

Skultuna Flexible, Skultuna - Tillverkar laminater till olika industrier. 

 

Surahammar Bruk/Tata Steel, Surahammar - Specialiserad plåttillverkare. 

 

Westing House, Västerås - Kärnkraftsindustri. 

 

 

 
  



49 

 

Bilaga 2 - Företag av initialt intresse men ej med reella 

möjligheter till energisamarbete 
 
ABB, Västerås. Har ej spillvärme. 
 
Alstom, Västerås. Har ej spillvärme. 
 
Benteler, Skultuna. Oregelbunden värme samt praktiska svårigheter att samla och ta tillvara 
värmen. 
 
Bulten Sweden AB, Hallstahammar. Mälarenergi har gjort tidigare undersökning. Värme finns 
bara tillgängligt på sommaren när den är som minst efterfrågad av Mälarenergi. 
 
Carlhans Järnarbeten AB, Västerås. Har ej spillvärme. 
 
David Sjölanders Mekaniska AB, Västerås. Lite spillvärme som är svår att fånga in. Främst 
från svetsstationer.  
 
Enics, Västerås. Små processer, lödning och små ugnar. Svåruppfångat. 
 
Kanthal AB, Hallstahammar. Mälarenergi har gjort en energikartläggning 2014 och hjälpt dem 
spara värme internt. Det bedöms det ej finnas övrig lönsam värme för fjärrvärmenätet. 
 
Mälarplåt, Västerås. Har ej spillvärme. 
 
Stena Stål AB, Västerås. Har ej spillvärme. 
 
SVG, Skultuna. Maskinerna är relativ små och att praktiskt utnyttja spillvärme ansågs efter 
diskussion med anställda på Mälarenergi ej möjligt. Inget varmt flöde finns, bara varma 
maskiner/produkter. 
 
YTB, Skultuna. Heta värmebad för legeringar. Praktiska svårigheter att samla och ta tillvara 
värmen. 
 

Företag som var av intresse men där kontakt eller informationsinhämntning 

ej kunde genomföras 

 

Bodycote, Surahammar 

Bombardier, Västerås  

Sibelco, Västerås 
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Bilaga 3 - Efterfrågad information från potentiella 

värmeleverantörer 

 

Resultatinriktad information 

1. Temperatur på värmespill? Är den högvärdig eller lågvärdig? 

2. Vad är värmeprofilen? När finns spillvärmen tillgänglig? 

3. Finns det möjlighet att flytta uppkomsten av spillvärme tidsmässigt för att sammanfalla 

med efterfrågan från Mälarenergi? (Om det behövs) 

4. Potentiell energimängd som kan utnyttjas? 

5. Är företaget intresserade av att ingå i ett samarbete med Mälarenergi? Initial tanke, 

attityd kring det? 

6. Avstånd till befintligt fjärrvärmenät? 

 

Teknisk information 

1. Gas eller vätskeform? 

2. Rent eller smutsigt vatten/kemikalier? 

3. Antal punkter/maskiner för värmespill av intresse? 

 

 

  



51 

 

Bilaga 4 - Intervjufrågor om ekonomiska modeller 
 

Följande frågor ställdes under intervju med Einar Port och Fredrik Starfelt för att försöka 

besvara frågeställning 3, angående Mälarenergis syn på investerings- och prismodeller samt 

öppen fjärrvärme. 

 

 

❖ Hur intresserade är Mälarenergi att investera för de tekniska installationerna vid: 

➢ Energisamarbeten? 

➢ Öppet fjärrvärme-system? 

 

❖ Hur viktigt skulle de ekonomiska faktorerna vara för Mälarenergi i förhållande till 

publicitet-mässiga vinster vid: 

➢ Energisamarbeten? 

➢ Öppet fjärrvärme-system? 

 

❖ Vad ser ni som det största hindret för ett införande av: 

➢ Energisamarbeten? 

➢ Öppet fjärrvärme-system? 
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Bilaga 5 - Företagsinformation 

 

I denna bilaga återfinns information och kommentarer kring de företag detta examensarbete 
undersökte. 
 

Air Liquide Gas AB, Surahammar 
 
Kontaktperson/er 
Namn: Klas Lundberg / Jaako Jauhiainen 

Telefonnummer: 070-3892500 / 072-5307693 

Emailadress klas.lundberg@airliquide.com / 
jaakko.jauhiainen@airliquide.com 

 
Företaget 
Industriprocess: Kylsystem 

Ägare/koncerntillhörighet: Air Liquide 

Adress: Stålvägen 5, 735 22 Surahammar 
 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 70 

Energimängd [MWh/år] ~2050 

Avstånd till nät [m] ~600 

Initialt intresse Intresserade 

Tillgänglighet Dygnet runt, året runt. Stopp 2 veckor vart 3:e år. 
 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Kylvatten 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Rent 

Antal punkter för värmespill 1 
Kommentar: Säljer flytande syre, kväve och argon. Finns ett 70 gradigt flöde av kylvatten som 
är av intresse. Den aktuella punkten besöktes inte under företagsbesöket och verifiering av 
praktisk möjlighet och värden skulle vara av intresse. Detta utifall Mälarenergi finner det 
intressant att köpa in värme till returvattnet, som idag är oklart. 
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Aquawarm, Skultuna 
 
 
Företaget 
Industriprocess: Instruler 

Ägare/koncerntillhörighet: Logstor AB 

Adress: Ö. Verken, 730 50 Skultuna 
 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] ~190 

Energimängd [MWh/år] 74.5 

Avstånd till nät [m] <150 

Initialt intresse Intresserade 

Tillgänglighet Tvåskift körs året runt. 

 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Varm maskin 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie  

Antal punkter för värmespill 2 

 
Kommentar: Två stycken instrulers (plastinsprutningsmaskin) där varm plast på 190 grader 
svalnar. Det bör finnas möjlighet att kyla dessa med vatten och värmeväxla med 
fjärrvärmenätet. Idag svalnar plasten i öppen luft. Oftast körs bara en av maskinerna men ibland 
båda. Opererar i två-skift varje dag, med 4 veckor avstägning under sommaren. 
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ICA Centrallager, Västerås 
 

 
Företaget 
Industriprocess: Kylmaskin. 

Ägare/koncerntillhörighet: ICA Gruppen 

Adress: Saltängsvägen, 721 32 Västerås 
 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] ~67 

Energimängd [MWh/år] 4283 

Avstånd till nät [m] ~200 

Initialt intresse Mycket intresserade. Miljöfokus finns. 

Tillgänglighet Dygnet runt, året runt.   
 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Luft 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Rent 

Antal punkter för värmespill 3, bredvid varandra 

 
Kommentar: Information inhämtades från personal från företaget COOR som hjälper ICA med 
kyl och värmelösningar till sitt centrallager. Tre stora kylmaskiner står på frysrummets tak och är 
igång hela tiden för att hålla temperaturen på ca -20 grader i frysen. Genomsnittligt över året 
ligger effekten totalt på ca 200 kW. En undersökning till samarbete gjordes 10-15 år innan detta 
examensarbete genomfördes men ledde inte till något samarbete. Ledningen 2015 anses dock 
mer miljöinriktad och skulle nog kunna tänka sig samarbete även om den ekonomiska vinningen 
är liten. Att höja temperaturen ansågs inte ekonomiskt försvarbart, men kan vara intressant att 
släppa köpa värmen till returvattnet eller att Mälarenergi hjälper dem använda värmen internt. 
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Ovako, Hallstahammar 
 

 
Företaget 
Industriprocess: Förkromarbad 

Ägare/koncerntillhörighet:  

Adress: Box 505, 734 27 Hallstahammar 
 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 35 

Energimängd [MWh/år] 
 

Avstånd till nät [m] ~35 

Initialt intresse Måttligt intresserade 

Tillgänglighet Avstängd natt mot lör & sön samt semester. Annars igång. 

Teknisk information 
Gas eller vätskeform Vatten 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Rent 

Antal punkter för värmespill 1 

Kommentar: Värmspill kommer från bad för förkroming av metallcylindrar. Ett slutet 
vattenbaserat kylsystem till samtliga bad ger spillvärme på 35 grader. Det fanns idéer att kunna 
höja till 40-45 grader  om de genomför en ombyggnation av kylsystemet. Spillvärmen används i 
dagsläget även för att lokalkomfort internt. Det bedöms tyvärr inte finnas mycket potential för 
energisamarbete gällande Ovako. Det vore i fallet att ändringen i kylsystemet genomförs och 
om Mälarenergi skulle finna det intressant att köpa in värme till returvattnet. 
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Skultuna Flexible AB, Skultuna 
 
 
Företaget 
Industriprocess: Förbränningsugn för lösningsmedel 

Ägare/koncerntillhörighet:  

Adress: Tibblevägen 21 Östra Verken, 726 20 Skultuna 
 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 105 

Energimängd [MWh/år] 2039 

Avstånd till nät [m] ~150 

Initialt intresse Intresserade 

Tillgänglighet Upp till 5 dagars avstängt per år. 

 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Gas (förbränningsavgaser) 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Smutsig 

Antal punkter för värmespill 1 

 
Kommentar: Stor förbränningsugn där lösningsmedel från metallbehandling bränns bort. RTO-
brännare. Luftflödet kan anses som något smutsig luft, även fast lösningsmedlet är borta. Det 
varma flöde av intresse är avgaser på 12.5 kubik/s. Företaget vill aldrig stänga av denna 
förbränning men kan ske vissa röda dagar. Vid beräkningar antogs 5 dagars avstängning/år. I 
ugnen når temperaturerna 820 grader, vilket innebär att om pannan byggs om för att anpassas 
till värmeväxling med fjärrvärmenätet bör större energimängder kunna fås än de som har 
beräknats fram här. Informationen inhämtades från personal från företaget COOR som ansvarar 
för värme och el inom industriparken. 
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Surahammar Bruk, Surahammar 
 

 
Företaget 
Industriprocess: Lackugnar 

Ägare/koncerntillhörighet: Tata Steel 

Adress: Elektroplåtvägen, 735 31 Surahammar 

 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 95 

Energimängd [MWh/år] 10 800 

Avstånd till nät [m] ~500 

Initialt intresse Lågt intresse, för hög investering 

Tillgänglighet Varierande beroende på produktion 

 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Gas 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Rent och smutsigt 

Antal punkter för värmespill 5 

 
Kommentar: År 2012 genomförde Mälarenergi en energikartläggning för Surahammar, som 
inkluderade möjligheterna att sälja spillvärme. För att komma upp i den höga energimängd som 
anges är det 5 processer involverade vilket bidrar till hög investeringskostnaden och 
osäkerheten i värdena som fåtts. Investeringskostnaden ansågs som för stor för samarbete 
skulle äga rum. Inget tyder på att dessa omständigheter har ändrats nämnvärt. 
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Quicknet, Västerås 

 
Företaget 
Industriprocess: Kylmaskiner 

Ägare/koncerntillhörighet:  

Adress: Munkgatan 7, 722 12 Västerås 

 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 25-30 

Energimängd [MWh/år] 1752 

Avstånd till nät [m] <50 

Initialt intresse Väldigt mycket intresserade 

Tillgänglighet Dygnet runt, året runt 

 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Vatten 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Rent 

Antal punkter för värmespill 1 

 
Kommentar: Mycket intresserad VD som själv har varit med och designat flödeslösningar till 
kylsystemen i serverhallarna. Han vill gärna experimentera och är inte rädd för att investera. Ett 
samarbete med Mälarenergi för att värma upp shoppingcentret Gallerian, där deras servrar 
ligger i källaren, föreslogs och skulle vara intressant. Stort fokus finns för miljöfrågor inom 
företaget samt är efterfrågat av deras kunder. I dagsläget används fjärrkyla och fläktar för att 
kyla serverhallarna. Temperaturerna är låga med 10 gradigt vatten in och 15 gradigt vatten ut. 
Om en värmepump istället installeras där kylan används till serverna och värmen till att öka 
framledningstemperaturen, eller direkt i Gallerian, kan kylbehovet utnyttjas mer effektivt. Det är 
på detta sätt Fortum använder sig av Banhofs kylbehov i Stockholm. 
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Westinghouse, Västerås 
 
 
Företaget 
Industriprocess: Sintringsugn 

Ägare/koncerntillhörighet:  

Adress: Bränslegatan 1, 721 36 Västerås 

 
Prioriterad information 

Temperatur [oC] 160 

Energimängd [MWh/år] 1707.5 

Avstånd till nät [m] ~160 

Initialt intresse Intresserade, för låg kostnadsbesparing kontra investering 

Tillgänglighet 4 veckor avstängd sommartid, annars alltid igång 

 
Teknisk information 
Gas eller vätskeform Gas 

Rent eller smutsigt vatten/luft/kemikalie Smutsig 

Antal punkter för värmespill 1 

 
Kommentar: År 2013 gjordes en energikartläggning av Mälarenergi där det bedömdes att 
investeringskostnaden är för stor för att försäljning av spillvärme ska bli lönsamt. Det varma 
flödet av intresse innehåller korroderande ämnen som behöver renas innan värmeväxling kan 
ske, vilket ökar investeringskostnaden. Idag blandas flödet med andra kallare innan rening av 
flödet sker. Efter reningsfilter släpps luftflödena ut i dagsläget. För att ta tillvara på värmen 
skulle ett vattenburet kylsystem behövas installeras för att transportera värmen till 
fjärrvärmecentralen. 
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Bilaga 6 - Beräkningar 
 

I denna bilaga beskrivs hur värdena i för Skultuna Flexible AB beräknades, återfunna i Tabell 5. 

Dessa är: Energimängd, Investeringskostnad, Driftkostnad, Kostnadsbesparing samt 

Återbetalningstid. Samtliga värden gäller för energisamarbeten i helhet. Hur kostnader och 

intäkter/kostnadsbesparingar ska fördelas mellan parterna förhandlas fram dem emellan.  

Energimängd 

 
Temperatur på avgaserna ligger på ca 105 ⁰C, och beräknar att dessa sänks till 85 ⁰C. 𝛥𝑇 =
20⁰𝐶.  

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑡 = 𝑄 = 45 000𝑚3/ℎ = 12.5𝑚3/𝑠 
𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖 = ℎ = 1.012𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝜌 = 0.9239𝑘𝑔/𝑚3. (antar värden för torr luft vid 100 grader).  
 
Effekt 𝛥𝑇 ⋅ 𝑄 ⋅ ℎ ⋅ 𝜌 = 20 ⋅ 12.5 ⋅ 1.012 ⋅ 0.9239 = 234 𝑘𝑊 
 

Denna förbränning vill de aldrig stänga av utan går hela tiden, ev nere röda dagar. Kan antas att 

den är avstängd 5 dagar per år för underhåll → 8640 h/år. 

 
234 ⋅ 8640 = 2020 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 

 

Investeringskostnad 

 I fallet med Skultuna Flexible är effekten 240 kW och leder till en anslutningskostnaden på ca 

168 000 kr, på grund av 700 kr/kW installationskostnad. Utifrån Mälarenergi’s värden blir då 

investeringskostnaden: 

 

150 ⋅ 1250 +  168 000 = 355 500 𝑘𝑟 

 

Utifrån rapporten Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: Drop it 

like it’s hot88 kan en generaliserad kostnad räknas fram för dragning samt anslutning till 

fjärrvärmenät, baserad på fem olika fall som presenteras: 

 

Avstånd till nät (km) Kostnad (tusentals euro) Kostnad (kr/m inkl. ansl.) 

1.6 338 1901 

1.1 332 2716 

1.0 250 2250 

                                                
88 Backlund, S., Broberg, S., m.fl . Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: 
Drop it like it’s hot. Division of Energy Systems, Linköping University. 2012. s. 333 
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2.0 500 2250 

15.0 4667 2800 

Tabell 6: Fem anslutningsprojekt med kostnad och beräknad medelkostnad. Med en valutakurs på 1 euro 

= 9 kr.  

 

Snittet från rapporten blir då; 

 
1901+2716+2250+2250+2800

5
= 2383 𝑘𝑟/𝑚 & 𝑎𝑛𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔→ 2383 ⋅  150 =  357 450 𝑘𝑟 

 

Från Henrik Näsström angavs en kostnad på 2500 kr/m för rördragning, med samma 

anslutningskostnad som användes vid energikartläggningen hos Westinghouse.  

 

(2500 ∙ 150) + (700 ∙ 240) = 375 000 + 168 000 = 543 000 

 

Snittkostnaden från det värde som Mälarenergi använde under energikartläggningen av 

Westinghouse och uppskattad anslutningskostnad, från rapporten; Drop it like it’s hot samt 

information från Näsström vid företagspresentation av examensarbetet blir då; 

 

355 500 + 357 450 + 543 000

3
= 418 650 𝑘𝑟 

 

Detta examensarbete räknar med en investeringskostnad på 419 000 kr. Värdena från de två 

första källorna låg mycket nära varandra, ca 0.6% skillnad. Att ta in tre olika källor för att 

bedöma investeringskostnaden anses stärka säkerheten i det beräknade värdet. 

 

Driftkostnad 

 

Fredriksen och Werner89 uppskattar i en bok från 2009 att driftkostnaderna i form av underhåll 

vid anslutning till fjärrvärmenätet vid energisamarbeten är 1% av investeringskostnaderna. I 

detta examensarbete görs ej försök till att beräkna de organisatoriska kostnaderna för 

implementation och leder till att underhålls- /driftkostnaderna blir: 

 

0.01 ⋅ 419 000 =  4190 𝑘𝑟/å𝑟 ≃ 4200𝑘𝑟/å𝑟 

 

Kostnadsbesparing/vinst av samarbete 

 

                                                
89 Fredriksen, S., Werner, S., 2009. Fjarrvärme- teori, teknik och funktion. (District  ̈ 
heating theory, technology and function). Studentlitteratur, Lund, Sweden. (in 
Swedish). 
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Tillgängligheten på spillvärmen från företaget ansågs vid dessa beräkningar som kontinuerliga 

över året. De marginalkostnader som inhämtades från Mälarenergi inkluderar vinsten de får från 

elförsäljning, och elpriset är därmed av vikt. Vid dessa uträkningar användes att medelpris på el 

från 2014 som låg på 210 kr/MWh. Bränslepriser som inhämtades är de aktuella 20-07-2015:90 

 
Kostnader vid drift för olika pannor, bränsle samt driftsätt vid Kraftvärmeverket i Västerås den 20/7-15. 

 

Ur excel-filer, som tillhandahölls från Mälarenergi, fås hur mycket värme varje panna har 

producerat, på vilket bränsle och om det var Värme-kraft (VK) eller Direktvärme (DK) för varje 

timme. Dessa värden tog från 01-07-2014 till 01-07-2015, i princip det år som block 6 har varit 

operativ när detta examensarbete gjordes.  

 

Utifrån statistik i excel-filer kan marginalkostnaden för varje block hittas, där block 1 & 2 har 

samma marginalkostnad. Tiderna de körs som direktvärme eller kraftvärme samt vilket bränsle 

kan användas för beräkning av en genomsnittskostnad per panna: 

Beräknade marginalkostnader [kr/MWh] 

Block 6 -37,02 

Block 5 174 

Block 1 och Block 2 287,3 

Tabell 7: De fyra aktiva pannorna med genomsnittskostnaderna.  

 

Utifrån mängden timmar varje panna körs kan då kostnadsbesparingen räknas ut med hjälp av 

antal timmar spillvärme finns tillgängligt samt vilken panna den minskar värmebehovet ifrån. De 

timmarna under sommaren när enbart avfall förbränns kommer värme ej att tas emot. För 

Skultuna Flexible blir besparingen 263 100 kr/år. 

 

Återbetalningstid 

 

Den beräknade återbetalningstiden fås av: 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑑

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔−𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
=

419 000

263 100−4200
=

1.618å𝑟 ≃ 1.6å𝑟 

                                                
90 Ekström, S. Energiingenjör Mälarenergi. Mailkontakt 2015-07-20 



63 

 

 


