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Förord 

Min bakgrund är framför allt inom humaniora, med inriktning mot hållbar utveckling 

och miljöetik. Jag läste visserligen på Ekoteknikprogrammet i Umeå för några år sen, 

men min C-uppsats handlade om traditionella kunskaper och hållbar utveckling med 

obefintlig betoning på traditionella tekniska kunskaper. Jag har också varit aktiv främst i 

organisationer som arbetar med samhällets mjukare frågor, exempelvis med traditionell 

kunskap inom Nationellt Program för Traditionell Ekologisk Kunskap (NAPTEK) i 

Uppsala, Etik och Energi som arbetar med energi- och etikfrågor inom Svenska Kyrkan 

och med omställningsfrågor inom Omställningsrörelsen. 

 

Det kan alltså verka underligt att jag sökte mig till det här exjobbet. Men det visade sig 

att man från KTH:s del ville ha en bredare ansats i studien än bara en renodlat teknisk 

och därför tyckte vi från båda håll att det var värt att pröva. För min del har det varit 

oerhört givande att göra studien eftersom den visar att teknik och humaniora inte står så 

långt från varandra som man tror och att det är nödvändigt att låta dem båda mötas när 

vi planerar för en hållbar framtid.   

  

Tack Liza Ilskog och Lotta Thunqvist på KTH, Centrum för Hälsa och Byggande, för 

ert mod att låta en nyexaminerad filosof göra det här exjobbet och er outtröttliga 

support. Tack Jonas Möller Nielsen, hortonom och ägare av Cascada AB, och Marcus 

Söderlind, ekologisk växthusodlare i Habo, som mitt i högsäsong gav mig alldeles för 

många timmar att svara på frågor, och likaså Dan Waldermarsson, ägaren till den 

biogasanläggning som förser Marcus växthus med värme. Tack allihop för era 

engagerade tankar och intervjusvar. Tack också Per Abenius, numera pensionär och 

tidigare energichef på Sandvik AB. Dina synpunkter är alltid mycket informativa och 

värdefulla. Och tack Thomas Norrby, SLU, för att du alltid levererar som du gör. 

 

 

 



Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv 2012 
 

   Sidan II 

Sammanfattning 
Denna studie är en delstudie i ett större växthusprojekt som drivs av KTH Centrum för Hälsa 

och Byggande i Haninge utanför Stockholm. Projektet inbegriper ett integrerat spillvärme- och 

växthussystem med besöks- och forskningsändamål, placerat i anslutning till en 

reningsanläggning och ett naturbruksgymnasium. Studiens primära syften är att undersöka 

spillvärmepotentialen och potentialen för uppvärmning av växthus med spillvärme i Sverige. De 

sekundära syftena är att undersöka vilka hållbarhetsaspekter som kan identifieras som viktiga 

för spillvärme-växthus-system och att göra en idé- och informationssammanställning för dem 

som vill bygga spillvärme-växthus-system, med bland annat tips om hur produktpriser kan 

beräknas, vilka nyckeltal som kan användas för energikalkyler och vilka användningsområden 

som finns med ett växthus. Rapporten får ett visst fokus på livsmedels- och tomatodling, 

eftersom både tidigare studier och den fallstudie som ingår i rapporten handlade om detta. 

Studiens avsikt är dock att förespråka för en bredare syn på växthusanvändning.  

Studien visar att det finns stora spillvärmepotentialer bland särskilt högtempererade 

spillvärmekällor på västkusten och medeltempererade spillvärmekällor i Stockholmsområdet, 

eftersom dessa områden har både god spillvärmepotential och stor befolkning. Växthus kan 

byggas nära spillvärmekällan och kräver inte lika höga ingångstemperaturer som exempelvis 

fjärrvärmenäten, vilket gör spillvärme-växthus-system mer flexibla än spillvärme-fjärrvärme-

system. Studien visar på viktiga fysiska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att 

bygga spillvärme-växthus-system, att det finns biologiska, sociala och kulturella potentialer 

med växthusen och vidare att det finns flera intressanta hållbarhetsaspekter med spillvärme-

växthus-system, särskilt om de byggs rätt från början.  

 

Så gjordes i Habo, där studiens fallstudie gjordes. I Habo drivs ekologisk växthusodling med 

hjälp av spillvärme från en närliggande och elproducerande biogasanläggning, där de organiska 

resurserna består av gödsel och godisrester från en lokal godisindustri. Hela spillvärme-växthus-

systemet är småskaligt och i stort sett kretsloppsanpassat. Modellen rekommenderas starkt både 

för projektet i Haninge och var helst man funderar på att bygga spillvärme-växthus-system, 

eftersom det överallt finns och alltid kommer att finnas tillgång på organiskt avfall. 

Energistudier visar att det finns stor potential i det organiska avfallet, särskilt från jordbruk.   

 

Nyckelord: spillvärme, växthus, ekologisk odling, PEBOSCA, biogas 
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Summary 
This study is a part of a greater greenhouse project, run by KTH Centre for Health and Building 

in Haninge outside Stockholm. The project entails an integrated waste heat and greenhouse 

system with visiting and researching purposes, located close to a water treatment plant and a 

Natural Resources High School. The primary purposes of the study are to investigate the waste 

heat potential and the potential for heating greenhouses with waste heat in Sweden. The 

secondary purposes are to investigate what sustainable aspects that can be identified as 

important for waste heat-greenhouse-systems and to make a compilation for ideas and 

information for those that want to build waste heat-greenhouse-systems, including how to 

calculate product prices, what indicators can be used for energy calculations and what areas 

greenhouses can be used in. The report has a certain focus on food and tomato production, since 

both earlier studies and the case study that are part of this study focused on that. The intention 

of the study is however to advocate a broader vision of greenhouse usage. 

The study shows that there are great waste heat potentials especially among high tempered 

waste heat resources on the West coast and medium tempered waste heat resources in the 

Stockholm area, since both of these areas have good waste heat potentials and large populations. 

Greenhouses can be built close to the waste heat resources and do not demand as high input 

temperatures as the district heating networks do, which make waste heat-greenhouse-systems 

more flexible than waste heat-district heating-systems. The study points out important physical, 

economic and organizational prerequisites in building waste heat-greenhouse-systems, that there 

are biological, social and cultural potentials with greenhouses and further that there are several 

important sustainable aspects with waste heat-greenhouse-systems, especially if they are built 

right from the beginning. 

 

That was done in Habo, the location for the case study. In Habo there is a greenhouse with 

ecological farming, heated by waste heat from a close by and electricity producing biogas 

facility, sustained by organic resources from manure and waste from a local candy producer. 

The waste heat-greenhouse-system in Habo is small scale and in principle nutrients recycling. 

The model is strongly recommended for both the project in Haninge and where else a waste 

heat-greenhouse-system is wanted, since organic waste is available everywhere and at all times. 

Energy studies show that there are great potentials in the organic waste, especially from the 

agriculture sector. 

 

Keywords: waste heat, green house, ecological farming, PEBOSCA, biogas 
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1. Inledning 

 

På KTH Centrum för Hälsa och byggande (CHB) har man tillsammans med Haninge 

kommun som mål att skapa ett miljöinformationscentrum med betoning på minskad 

konsumtion, ökad andel närproducerat och hur detta kan kommuniceras till 

allmänheten. För att öka attraktionskraften tänker man sig att ett sådant centrum också 

måste kopplas ihop med ”någon form av underhållande aktivitet”. Den underhållande 

aspekten i projektet är en tänkt växthusdel där besökare med flera sinnen kan lära sig 

mer om solenergi, naturlig vattenrening, pollinering och nyttodjur, hur näringsämnen tas 

till vara och hur man bygger hållbara hus, hur mat och klimat hänger ihop, vad som 

krävs för att odla exempelvis kaffe och fisk, med mera. Växthuset tänks vara 

spillvärmeuppvärmt med en kretsloppsanpassad verksamhet inuti, där också forskning 

och utbildning på olika nivåer kan erbjudas. Om detta kan läsas mer i Eva-Lotta 

Thunqvists och Elizabeth Ilskogs förstudie Odla lokalt – påverka lokalt (2011), samt i 

broschyren Växthuset – upplevelser som skapar insikter om hur allt hänger ihop, vilka 

båda kan erhållas på CHB.
1
 I fortsättningen av den här studien kommer CHB:s projekt 

kallas kort och gott för Växthusprojektet i Haninge. 

 

Redan rubriken på den här studien visar att den har flera infallsvinklar. Den handlar om 

växthus, om spillvärme och den handlar om hållbarhet. Men den handlar också om 

potentialer, inte bara i begreppen var för sig, utan potentialen i ett hållbart spillvärme-

växthus-system. Enligt Marcus Söderlind
2
, ekologisk växthusodlare i Habo, utanför 

Jönköping, och som värmer sitt växthus med spillvärme från en närliggande 

biogasanläggning, har många planer smitts på byggandet av sådana system ända från 

slutet av 70-talet, särskilt i de södra regionerna i Sverige. I förstone är tanken 

kommersiellt attraktiv: att använda värme som annars bara går förlorad till att värma 

upp inomhusodlingar, vars produkter sedan kan säljas. I flera fall har tydligen 

kalkylerna gått ihop, men ändå har många av planerna runnit ut i sanden. Varför är det 

så? Det finns säkert flera svar på detta och för att kunna ta reda på svaret på frågan 

måste ansatsen göras bredare än att bara vara en renodlad teknik-, energi- och 

ekonomistudie.  

 

                                                           
1
 Thunqvist & Ilskog 2011 är också sammanfattade under Forskningsprojekt-Pågående projekt på CHB:s 

hemsida, http://www.kth.se/sth/forskning/chb/forskningsprojekt 2012-09-13. 
2
 Söderlind, intervju 2012-07-24. Återkommer i rapportens fallstudie längre fram. 

http://www.kth.se/sth/forskning/chb/forskningsprojekt
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Samtidigt finns en stor hållbarhetsutmaning, både lokalt, regionalt och globalt. Globalt 

sett minskar resurserna medan de farliga utsläppen ökar. Det är angeläget att återskapa 

eller skapa nya materiella kretsloppsflöden, att avmaterialisera ekonomin och att föra 

den etiska och den existentiella diskussionen närmare den naturvetenskapliga, tekniska 

och ekonomiska. Spillvärme som energikälla kan i sig ses som en av vägarna mot en 

mer hållbar framtid, och att bygga växthus med sådana uppvärmningslösningar är därför 

inte bara ekonomiskt utan också miljömässigt attraktivt. Följande fakta och antaganden 

visar varför det är så: 

 Spillvärmen är klimatneutral och ett prisvärt alternativ när energipriserna ökar 

och när energitillgången minskar.
3
 

 Spillvärmen innebär ett bättre tillvaratagande av insatt bränsle och bidrar till 

ökad verkningsgrad.
4
 

 Mycket spillvärme används redan, framför allt från energiintensiv industri, vars 

högtempererade värme är lämplig för fjärrvärmenät. Man kan därför anta att mer 

spillvärme av lägre temperaturer än 60 °C kan vara intressant, förutsatt att 

växthusen inte kräver lika hög temperatur som fjärrvärmenäten. 

 Vid eventuella produktionsstopp i industrin är det förmodligen lättare att hitta 

alternativa lösningar till växthusen än till fjärrvärmenäten, om växthusen inte 

kräver lika höga ingångstemperaturer som fjärrvärmen. Detta beror mycket på 

hur avtalen mellan industri och spillvärmeanvändaren ser ut. 

 Alltmer biobränslen används i industriella processer, och då dessa har högre 

fuktighet än andra bränslen avger de större kvantiteter och fuktigare rökgaser, 

vilket underlättar i situationer där man vill använda spillvärme.
5
 

 Fler spillvärmeleverantörer är bra för värmetillförselns säkerhet. Om några 

leverantörer lägger av kan andra backa upp.
6
 

 Av samma anledning som ovan kan vi på marknadsmässiga grunder anta att fler 

leverantörer också bidrar till lägre värmepriser för användarna. 

 

                                                           
3
 Cronholm et al 2009:53. Detta argument kan diskuteras. Värme i sig är förstås klimatneutral, medan 

värmekällorna kan vara klimatnegativa eller –positiva. Spillvärme från kolkraftverk kan svårligen kallas 
klimatneutral medan spillvärme från ett bioenergiverk lättare kan kallas klimatneutral.  
4
 Cronholm et al 2009:14. Verkningsgraden gäller alltså hela energisystemet. 

5
 Cronholm et al 2009:20 

6
 Cronholm et al 2009:20 
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1.1. Syfte och målgrupper 

Rapporten tar avstamp i det större Växthusprojektet i Haninge, såsom det är beskrivet i 

Thunqvist & Ilskogs förstudie
7
 och i broschyren Växthuset, men också i den 

projektplan
8
 som skrevs inför den här studien. Utifrån dessa dokument är syftena med 

studien formulerade och utförs genom en kombination av litteraturstudier och en 

fallstudie av djupintervjukaraktär. Jämförelser mellan dessa görs i rapportens 

avslutande kapitel. Synpunkter och vägledning har också hämtats från expertis inom 

relevanta områden: framför allt av hortonomen Jonas Möller Nielsen och energiexperten 

Per Abenius.  

 

Det övergripande syftet för det projektet är att lägga en grund för en konceptutveckling 

av spillvärmedrivna växthus i Sverige. De primära syftena (1) att identifiera potentialen 

av spillvärme i Sverige och (2) att identifiera hur denna kan användas för att värma 

växthus. Detta görs dels i en litteraturstudie av nationell karaktär, och dels i en fallstudie 

av mer lokal karaktär. Båda jämförs och diskuteras i slutet av studien. 

 

De sekundära syftena är (3) att undersöka vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga i 

spillvärme-växthus-system och (4) att med rapporten påbörja en sammanställning av 

idéer och information för byggandet av spillvärme-växthus-system som ett bidrag till 

konceptutvecklingen av spillvärmedrivna växthus.  

 

Det finns en mängd olika användningsområden med ett växthus och en inventering av 

dessa har gjorts och föreslås i rapporten. Det sekundära syftet är alltså att studien ska 

utgöra en slags idé- och informationssammanställning för dem som framöver vill bygga 

ett spillvärme-växthus-system, med tips om exempelvis hur produktpriser kan beräknas, 

vilka nyckeltal som kan användas för energikalkyler, hur spillvärme-växthus-system 

kan organiseras och vilka olika användningsområden som finns med ett växthus. Och 

det är i detta sammanhang som även PEBOSCA-modellen bör ses som ett förslag på 

verktyg för hållbarhetsbedömning av ett spillvärme-växthus-projekt. 

 

Viktiga frågeställningar är bland annat: 

 Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att bygga spillvärme-växthus-system i 

Sverige? 

                                                           
7
 Thunqvist & Ilskog 2011 

8
 Se Bilaga 3. 
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 Hur kan sådana system bidra till en hållbar utveckling? 

 Hur organiserar man ett bygge av spillvärme-växthus-system? 

 Kan andra aspekter, såsom sociala, kulturella och estetiska, bidra till en ökad 

växthusverksamhet i landet? 

 Vilka aktörer är potentiella intressenter för ett spillvärme-växthus-projekt?   

 

Målgruppen för denna studie är i ett snävare perspektiv de som är och kan tänkas bli 

engagerade i projektet i Haninge, och i ett bredare perspektiv de som vill bygga 

spillvärme-växthus-system i landet.  

 

1.2. Metod 

 

Potentialer 

Informationen om potentialen för spillvärme i Sverige är hämtad från framför allt 

studier som är gjorda av Svensk Fjärrvärme, och informationen om hur växthus kan 

användas är hämtade från olika studier gjorda på olika håll i landet. För att ta reda på 

hur potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus ser ut i Sverige har en enkel logik 

använts:  

 spillvärme identifieras branschmässigt och geografiskt 

 nödvändig närhet mellan spillvärmekälla och växthus antas för minimala 

värmeförluster vid överföring av värme  

 nödvändig närhet mellan växthus och konsument antas av både ekonomiska och 

hållbara anledningar  

 

Ur detta dras slutsatsen att en närhet mellan spillvärmekälla och konsumenter är 

nödvändig för att undvika långa transporter, och att detta kan studeras genom att 

identifiera var god spillvärmepotential och stor befolkning sammanfaller.     

 

Hållbarhetsanalys 

För att studera hållbarheten i tänkta spillvärme-växthus-system i allmänhet och i 

spillvärme-växthus-systemet i Habo i synnerhet används ett verktyg som kallas 

PEBOSCA-modellen. PEBOSCA är en akronym för sju olika resurser (Physical, 

Economic, Biological, Organizational, Social, Cultural, Aesthetic), som sammantaget är 

tänkt att bilda ett heltäckande hållbarhetsperspektiv och modellen skapades i FN:s 
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Habitat II-konferens i Istanbul år 1996, då huvudprinciperna för modellen 

formulerades.
9
 Dessa huvudprinciper antogs genom studier av en mängd olika 

hållbarhetsprojekt i världen och ser ut så här
10

: 

 identifiering av de sju olika resurskategorierna (se Tabell 1) 

 identifiering av de viktigaste utmaningarna 

 förslag på lösningar där så många av resurskategorierna som möjligt integreras  

 

Tabell 1. PEBOSCA-modellens kategorier och förslag på detaljaspekter. I rapporten är det den övergripande kategoriseringen som är intressant. 
På detaljnivå antas det skilja sig mellan tillämpning i samhällsbyggnad och tillämpning i spillvärme-växthus-system, men inte på något avgörande 
sätt. Berg 2010:30 

Övergripande kategorier Detaljaspekter 

(P) Fysiska resurser Vatten, luft, energi, materia, markanvändning 

(E) Ekonomiska resurser Byggnader, vägar, verktyg och maskiner, kunskap 

(B) Biologiska resurser Arter, biotoper, ekosystem, tillförsel av näringsämnen 

(O) Organisationsresurser Planering, ägarskap, lagar, regler, infrastruktur 

(S) Sociala resurser Relationer, kommunikation, invånarnas hälsostatus och välbefinnande 

(C) Kulturella resurser Äldre och yngre historia, kulturella uttryck, traditioner, ceremonier  

(A) Estetiska resurser Sinnliga intryck som påverkar individers humör och välbefinnande 

 

PEBOSCA-modellen var ett naturligt val för den här studien eftersom (a) den ingick i 

författarens hållbarhetsutbildning, (b) den beaktar ett lagom antal utvecklade 

hållbarhetskriterier (fler resurskategorier än exempelvis bara de tre som på ett 

översiktligt sätt presenteras i Brundtlandrapporten
11

 och färre än exempelvis SCB:s 87 

hållbarhetskriterier
12

), (c) den är en samhällsinriktad modell, vilket knyter an till den 

samhällsinriktade hållbarhet som Thunqvist & Ilskog betonar i sin fallstudie
13

, (d) den 

betonar samma slags integrerade perspektiv som efterlyses i broschyren Växthuset, och 

(e) den utgör ett relevant förslag till studiens idésammanställning för 

hållbarhetsbedömning av kommande spillvärme-växthus-projekt.  

 

PEBOSCA-modellen används huvudsakligen som en slags checklista för identifieringen 

av de sju resurserna i studiens primära syften. Identifiering av utmaningar och förslag på 

integrerade lösningar bör däremot snarare ses som förslag till studiens sekundära syfte, 

som handlar om att göra en idé- och informationssammanställning för framtida 

                                                           
9
 Berg 2010:34 

10
 Numrerandet av modellens tillvägagångssätt är min egen men beskriver modellens tågordning och 

görs för att underlätta förståelsen av modellen och hur den kan tillämpas. 
11

 Världskommissionen för miljö och utveckling 1988. Se också Stenmark 2000. 
12

 Se http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx  
13

 Thunqvist & Ilskog 2011:3 

http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx


Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv 2012 
 

  Sidan 6 

spillvärme-växthus-projekt. Alla punkterna kommer på ett enkelt sätt att tillämpas i 

studiens fallstudiedel, men mer för att visa hur den kan användas än att göra en 

djuplodad hållbarhetsanalys av spillvärme-växthus-systemet av fallstudien. Alltså faller 

utvärderingen av PEBOSCA-modellen som analysverktyg för hållbarhetsbedömningar 

utanför studiens primära syften. 

 

Metodöversikt 

Sammanfattningsvis kan metoderna beskrivas på följande sätt i förhållande till syftena: 

(1) nationell spillvärmepotential  

• litteraturstudier – med nationell och generell karaktär 

• fallstudie, besök & djupintervju – med lokal och specifik karaktär 

(2) nationell potential spillvärmeuppvärmda växthus 

• jämförelse geografisk spillvärmepotential och statistik befolkningsmängd 

(marknad) 

(3) viktiga hållbarhetsaspekter 

• PEBOSCA-modellen: (a) 7 resurser som checklista i både litteratur- och 

fallstudie 

(4) påbörja sammanställning idé och information 

• PEBOSCA-modellen: förslag under varje resurskategori – i litteraturstudien 

• PEBOSCA-modellen: (b) identifikation av utmaningar och (c) integrerade 

lösningar – i fallstudien 

 

1.3. Rapportens disposition 

Kapitel 1 är en inledning om bakgrunden till och syftet med studien. Kapitlet går också 

igenom de centrala begrepp som används och hur studien är strukturerad. 

Kapitel 2 är en översikt och en identifikation av sju viktiga resurskategorier som bör 

integreras i ett hållbarhetsprojekt, enligt PEBOSCA-modellen. De energimässiga 

aspekterna ges ett större utrymme: spillvärmepotentialen från den energiintensiva och 

medelstora industrin, samt från lokaler, reningsverk och fjärrvärmen i Sverige 

undersöks, likaså andra potentialer med växthuset som kan öppna för fler intressenter än 

bara de kommersiellt inriktade.  

Kapitel 3 redovisar fallstudien av det befintliga spillvärme-växthus-systemet i Habo 

enligt samma struktur som i det föregående kapitlet. Detta för att kunna underlätta 

jämförelsen mellan den allmänna och litteraturstudien av nationell karaktär i kapitel 2.   
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Kapitel 4 är en diskussion om studiens metod, struktur och resultat. Slutsatser dras 

utifrån studiens syften och för Växthusprojektet i Haninge.  

 

1.4. Tidigare arbeten 

För den här studiens nationella och teoretiska del är det framför allt två tidigare arbeten 

som är vägledande – en förstudie gjord i Göteborg, och en i Linköping. 

 

Göteborg 

Mot bakgrund av diskussionen om en grönare livsmedelsproduktion, har Johan Claar 

och Sofia Larsson i en kombinerad C- och D-uppsats, Smaken av fjärrvärme – en studie 

om den ekonomiska och ekologiska lönsamheten med närodling av tomater baserad på 

fjärrvärme
14

, tittat närmare på möjligheten att värma tomatodlingar i växthus med 

fjärrvärme. Dels ville man undersöka de ekologiska aspekterna men också de 

ekonomiska och organisatoriska, genom att se på ansvarsfördelningen mellan odlaren, 

energileverantören och livsmedelsindustrin. 

 

Författarna har inte studerat ett befintligt växthus, utan tänker sig ett möjligt växthus på 

5 000 m
2
 utifrån givna förutsättningar. I samband med detta ger de en hel del värdefull 

teknisk information kring tomatodling. Svensken äter i genomsnitt 10 kg tomater per år. 

Knappt en fjärdedel av dessa är svenskodlade, och av dessa är endast 4 % ekologiskt 

odlade. 17 500 ton tomater odlas på en yta av 400 000 m
2
, och mellan 30-60 kg tomater 

produceras per m
2
 (den lägre siffran gäller körsbärstomater, den högre siffran 

traditionella runda). Odlingssäsongen börjar tidigt i mars och slutar i början av 

november. Den fossila bränsleanvändningen har sjunkit från 66 % år 2007 till 23 % år 

2009. Sett till procentandel företag respektive odlingsyta värms växthusen framför allt 

med flis, bara 6 % av tomatodlarna använde spillvärme
15

; sett till enbart procentandel 

odlingsyta värmdes 6,5 % med fjärrvärme (biobränsle och sopor) och 10,1% med 

spillvärme.  

 

Enligt Claars och Larssons muntliga referenser på Göteborgs Energi har fjärrvärmenätet 

en överkapacitet, och när vattnet lämnar vissa byggnader är det fortfarande upp emot 60 

                                                           
14

 Claar & Larsson 2009 
15

 Företagen bakom de 6 % tomatodlarna är bara två stycken: Elleholms Tomatodling i utanför Mörrum 
och Trollåsens Tomatodling i Tvååker. Enligt Jonas Möller Nielsen, hortonom och ägare av Cascada AB, 
som själv genomförde studien och redovisade den i Rapport 4 – Energin i svensk växthusodling 2009. 
Informellt telefonsamtal 16 april 2012. 
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°C varmt. Bedömningen är att en sådan värme skulle kunna räcka för att värma upp ett 

växthus av lämplig storlek (beroende på vad som odlas och på vilka breddgrader).  

 

Claars och Larssons slutsats är att det finns både ekologiska och ekonomiska vinster 

med att värma växthusodlingarna med fjärrvärme, särskilt på sydliga breddgrader. 

Lönsamheten beror på årstider, priser på det som odlats och om 

fjärrvärmeuppvärmningen kan kompletteras med tillräckligt billig energi för de 

tidpunkter på året då effekten måste toppas. De konstaterar också att trots att det finns 

fler intressenter än odlaren själv, så hänger det i princip bara på odlarna om det ska bli 

någon växthusodling. Och trots att det lätt kan visas att klimatutsläppen blir betydligt 

lägre med närodlade tomater som har fjärrvärme som energikälla, så fortsätter 

livsmedelsindustrin att hävda att det är konsumenternas efterfrågan som bestämmer vad 

som ska säljas och importen av tomater fortsätter på samma nivå. Med ökade oljepriser 

får det närodlade dock större incitament i framtiden. Slutligen föreslås vidare studier 

som fokuserar mer på samarbetsfrågan, eftersom denna är avgörande för vidare 

utveckling av den svenska tomatproduktionen. 

 

Enligt Anders Ådahl, en av studiens kontaktpersoner på Göteborgs Energi i studien, 

finns inga samarbeten på gång med växthusodlare i Göteborg i dagsläget.
16

  

 

”Även om en universitetsstudie visar att det finns energimässiga och ekonomiska 

förutsättningar för något sådant så är det mycket annat som måste klaffa.” (Anders) 

 

Linköping 

Stina Anderssons examensarbete, Resurseffektivare energi- och växthusföretag genom 

industriell symbios
17

, gjordes på Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, och 

Tekniska Verken i Linköping. Syftet var att utreda vilken potential för samarbete mellan 

Tekniska Verken och växthus som finns, och hur man genom så kallad industriell 

symbios kan höja Tekniska Verkens miljöprestanda och samtidigt minska växthusets 

klimatpåverkan. Det växthus som studeras är liksom i Göteborgs-rapporten ingen 

befintlig anläggning, utan en tänkt anläggning av företaget Plantagon, som bygger 

sfäriska växthus där man odlar på höjden. 

 

                                                           
16

 Anders Ådahl, telefonsamtal 2012-08-07 
17

 Andersson 2010 
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Även i den här rapporten ges viktig information kring tomatodlingen. Grönsaksodlingar 

i växthus trivs bäst i temperaturomfånget 15-26 °C (något högre dagtid än nattetid); 

koldioxidtillförseln ligger mellan 7-20 gram per m
2
 och dygn; vid stark ljusinstrålning 

och varmt klimat kan koldioxidhalten höjas från 375 ppm (koncentration vid normalt 

atmosfäriskt tryck) till 1200 ppm; värmebehovet för en tomatodling ligger på mellan 

350-550 kWh per m
2
 och år; maxeffekten för uppvärmningssystemet ligger på mellan 

200-300 W per m
2
, beroende på växthusets placering och isoleringsmaterial. 

 

Överskottsvärmen från Tekniska Verkens produktionsanläggningar var år 2007 54 

GWh, vilket enligt Andersson gott och väl skulle täcka värmebehovet i ett växthus av 

Plantagon-modell, och ännu mer i ett traditionellt växthus av storleken 2000 m
2
. 

Dessutom kommer Svensk Biogas anläggning i Linköping ha dels ett värmeöverskott på 

26 GWh per år, och dels ett koldioxidflöde på 1,8 ton i timmen, vilket skulle kunna 

försörja ett traditionellt växthus av storleken 9 000 m
2
.
18

 Biogasanläggningen förväntas 

också producera omkring 45000 ton biogödsel per år, av vilket en del skulle kunna 

användas som näringstillförsel till växthuset. 

 

Genom att ställa upp sex tomatodlingsscenarier, där de fyra första är befintliga 

anläggningar och de två sista är tänkta växthus kopplade till Tekniska Verken, ett 

traditionellt växthus och ett Plantagon-växthus, konstaterar Andersson att den största 

klimatvinsten görs genom det tänkta traditionella växthuset, som förses med Tekniska 

Verkens energiresurser. Där ger produktionen av 78 kg tomater samma utsläpp av 

koldioxid som produktionen av 1 kg ger i det genomsnittliga svenska växthuset! (Ett 

Plantagon-växthus kan enligt Anderssons beräkningar producera 7 kg tomater med 

samma klimatpåverkan som produktionen av 1 kg tomater i ett genomsnittligt svenskt 

växthus.) 

 

Den avdelning på SWECO som har drivit Plantagonprojektet i Linköping finns inte 

kvar. Det var därför svårt att få någon information om huruvida Anderssons studie har 

fått någon betydelse för projektet eller inte. På Tekniska Verken i Linköping visste man 

bara att något kanske fortfarande var på gång men man kunde inte bedöma om 

Anderssons studie varit till någon nytta.
19

 

 

                                                           
18

 Detta gäller för tomatodling. För odling av gurka, sallat och krukväxter skulle värmen och koldioxiden 
räcka till något större växthus. Se Andersson 2010:53 
19

 Jimmy Fornander, telefonsamtal 2012-08-07 
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1.5. Definitioner 

Hållbarhet står för något varaktigt och bestående. Men när man talar om exempelvis 

hållbar utveckling är det inte enkelt att säga vad man menar med en utveckling som är 

varaktig och bestående. Vanligtvis avses då en ekonomisk tillväxt som åtminstone över 

tid är varaktig, medan det är svårare att säga vad som är varaktigt i social och ekologisk 

hållbarhet. I den här rapporten definieras hållbarhet utifrån PEBOSCA-modellen, där de 

heltäckande resurskategorierna och det integrerade perspektivet mellan dessa står i 

centrum. Hållbarhet får med detta en betydelse som snarare knyter an till den kvalitet 

som gör att något kan vara varaktigt över tid än till det faktum att det är just varaktigt, i 

det här fallet bredden och djupet med de sju resurskategorierna och föreställningen om 

att dessa hänger samman i en integrerad helhet. En sådan hållbarhetssyn kan förhindra 

att lösningar i ett område blir problem i ett annat område.   

 

Spillvärme kan definieras på lite olika sätt. I Cronholm et al (2009) ges följande 

definition: primär spillvärme är spillvärme bundet till vätskor och gaser som släpps ut 

från processer till omgivningen och som inte kan utnyttjas internt som resurs. 

Returbränsle (t.ex. sågspån) eller energiinnehållet i brännbara oljor och gaser räknas 

alltså inte som primär spillvärme, utan som sekundär spillvärme, liksom värmen från 

avloppsvatten. Uppdelningen primär och sekundär spillvärme är dock inte lika 

intressant här som i de fjärrvärmerapporter som refereras. Där avses gränsen mellan 

vilken spillvärme som kan användas direkt i fjärrvärmenäten (primär) och sådan som 

måste värmepumpas innan den används i fjärrvärmenäten (sekundär). Här används 

istället begreppen högtempererad för spillvärme över 60 °C (framför allt från industrin), 

medeltempererad för spillvärme mellan 20-60 °C (framför allt från vissa lokaler) och 

lågtempererad för spillvärme under 20 °C. Eftersom lågtempererad spillvärme har så 

stor spridning studeras den från reningsanläggningar specifikt, medan annan 

lågtempererad spillvärme utesluts.
20

  

 

Biogas som kan rötas ur organiska rester räknas däremot inte som spillvärme alls. 

Organiskt avfall ses istället som en energikälla för utvinning av biogas, vilket är 

fördelaktigt då man vill komma tillbaka till de slutna kretsloppen, där varje steg i kedjan 

är en förutsättning för nästa. Eftersom biogas är aktuellt både i förstudien och i 

fallstudien är detta förtydligande viktigt. 

                                                           
20

 Spillvärmen från kärnkraftsindustrin är mycket stor, 108 TWh enligt Energimyndigheten 2011a. Denna 
är dock lågtempererad, omkring 10 °C, ligger avlägset och kan försvåra mervärdet på växthusets 
produkter (”kärnkraftsodlad tomat”).  
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Och slutligen avses med termen ”spillvärme-växthus-system” just det system som 

sammankopplade spillvärmekällor och växthus utgör, där spillvärmekällan, växthuset 

och alla de förutsättningar och potentialer som finns med dessa utgör delsystem. 

Fördelen med en systemsyn är att integrationen av delsystemen bejakas, i enlighet med 

PEBOSCA-modellens integrerade perspektiv och med den integrerade syn som 

efterlyses i broschyren Växthuset. 
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2. Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige 

 

2.1. Fysiska resurser 

De fysiska förutsättningarna i ett spillvärme-växthus-system består av en rad faktorer 

som kan behandlas för spillvärmekällan och för växthuset för sig. Avseende växthuset 

kan dels yttre och dels inre fysiska förutsättningar identifieras. Yttre förutsättningar 

handlar om den avgränsande konstruktionen, som ska släppa in mer värmestrålning än 

den släpper ut. Både materialet i konstruktionen (glas eller plast), utformningen av 

konstruktionen (rektangulärt, sfäriskt, lutande tak, osv), placering av växthuset (helst i 

öst-västlig riktning med mycket solinsläpp genom en lång södervägg) och val av 

eventuella isoleringsmaterial (väv eller annat) är avgörande för hur effektivt eller 

ändamålsenligt växthusfunktionen blir för syftena med det.
21

  

 

Inre förutsättningar handlar om den energi som krävs för att driva växthuset, likaså den 

kyla, det vatten (för bevattning och luftfuktighet), den luft, den mark (jord, 

betongplattor, etc) och belysning som behövs. Vatten och luft är i sammanhanget inget 

problem för projekt av den här typen, Sverige har gott om rent vatten och luften är 

tillräckligt ren, även i städerna, för att kunna användas i växthuset. Däremot finns det 

behov av att rena dagvatten, dricksvatten och annat använt vatten och här kan växthuset 

utgöra en intressant potential. I Växthusprojektet i Haninge undersöks parallellt med 

den här studien möjligheten för ett växthus att också kunna utföra vattenrenande 

tjänster, och för mer fakta kring dessa potentialer hänvisas till den studien.
22

  

 

Det handlar istället om att hitta en balans mellan isolering och ljusinsläpp, och mellan 

isolering och ventilation. Under mörkare delar av året och dygnet måste solljuset 

ersättas med artificiellt ljus, vilket kräver mer än att bara tända en lampa. Ljusets 

våglängder och avstånd från växterna är viktiga för hur de ska växa och producera.
23

 

Luftfuktigheten är kopplat till växtens transpiration: för hög luftfuktighet kan ge för lite 

transpiration och ökad risk för svampangrepp på växterna och rost i konstruktionen, för 

låg luftfuktighet kan orsaka uttorkning av växterna. Ventilationen sker genom 

                                                           
21

 Andersson & Andersson 2009:69–70 
22

 Anderson 2012 
23

 Andersson & Andersson 2009:74 
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lucköppning manuellt eller datoriserat, och med hjälp av luftavfuktare och fläktar.
24

 

Reglering av till exempel temperatur, ventilation, luftfuktighet och ljus sker ofta 

maskinellt och därför finns också ett elbehov.
25

  

 

Det finns även fysiska förutsättningar för att kunna leverera spillvärme till växthuset: en 

spillvärmekälla, rör, ledningar, eventuella värmeväxlare, shuntar, kranar, 

styrningsreglage, med mera.  

 

Något som inte brukar behandlas i hållbarhetsstudier är materialaspekterna. För att 

bygga växthus behövs cement, betong, metall, glas, med mera. Även dessa måste 

beaktas i ett långsiktigt hållbarhetsprojekt och finnas med i bedömningen av ett 

spillvärme-växthus-system. Allmänt sett kan sägas att vissa material är sämre ur 

hållbarhetssynpunkt än andra, framför allt beroende på hur de framställs och hur långt 

de måste transporteras. I princip gäller att ju mer lokalt materialet är desto mer 

långsiktigt hållbart.
26

 

 

2.2. Växthusets energibehov 

 

Figur 1. Växthusets energibalans. Andersson 2010:2 

 

                                                           
24

 Andersson & Andersson 2009:70–71 
25

 För noggrannare beskrivning av de inre fysiska förutsättningarna, se Christensen et al 2010. 
26

 Andersson & Andersson 2009:71ff.  En som förordar användandet av lokalt material i byggnationer är 
hållbarhetsarkitekten Anders Nyquist i häftet Green building and planning som kan beställas via 
mailadresser som finns på www.ecocycledesign.com  

http://www.ecocycledesign.com/
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På nordligare breddgrader räcker sällan den solvärme som genereras i ett växthus för 

dess syften, utan måste kompletteras med annan värme. Enligt Figur 1 är alltså den 

inkommande solstrålningen för liten över året för att ge värme åt odlingarna i växthuset 

hela året om. Solvärmen måste därför kompletteras med annan värme, som kan komma 

från en värmeproducerande enhet i anslutning till växthuset och som drivs med olja, 

biobränsle eller annat. Eller så leds överskottsvärme in från annat håll, till exempel från 

en närliggande industri eller andra värmealstrande lokaler. Man undersöker också olika 

möjligheter att lagra överskottsvärme som genereras under sommartid för användning 

under kallare delar av säsongen. Med växthusets värmebehov menas:  

 hur mycket värme som behövs under ett år  

 effektbehoven (varierar med dygn och säsong)  

 

Värmen behövs dels för att uppnå önskad temperatur och dels för att styra ner 

luftfuktigheten i växthuset. En isoleringsväv kan minska effektbehovet med omkring 43 

% och årsbehovet av energi med 10-20 %.
27

 I Holland har man visat att man med 

dubbla vävar kan komma ner till 200 kWh/m
2
 för en helårskultur tomatodling

28
, men 

detta måste balanseras med behovet av ljusgenomsläpplighet, särskilt på skandinaviska 

breddgrader.
29

 

 

Energibehovet under året 

 

Figur 2. Exempel på veckovist värmebehov över ett år i ett 5000 m2 växthus, beläget i södra Skåne30. Christensen et al 2010:12 

 

                                                           
27

 Andersson 2010:1, 13, 61-62 
28

 Christensen 2010:22 
29

 Andersson & Andersson 2009:74 
30

 Enligt Emanuelsson 2008:12 är 21 % av alla växthusföretag växthus i storleksintervallet 3 000–10 000 
m

2
. Och enligt Tjärnemo 2010:11 skördas 70 % av alla svenska tomater i skånska växthus. 
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Energibehovet för svenska växthus varierar med breddgrader, val av grödor, typ av 

växthus och vilka isoleringsmaterial som används. Ett exempel på hur det kan se ut över 

året ges i Figur 2, och i Christensen et al (2010) behandlas frågan om växthusens 

energibehov mer utförligt. Medeltemperaturen för grönsaker ligger på mellan 15-26 °C, 

med något högre temperatur nattetid. Värmeenergibehovet för en tomatodling kan ligga 

på mellan 350-550 kWh/m
2
 och år. Maxeffekten för uppvärmning ligger på mellan 250-

300 W/m
2
 utan väv, 200 W/m

2
 med väv (räknat på södra breddgrader, något mer på 

högre)
31

. 2007 hade Tekniska Verken i Linköping ett överskott av energi på 54 GWh, 

vilket skulle kunna värma upp ett traditionellt växthus på omkring 2 hektar
32

 (20 000 

m
2
) med förlängda säsonger. 

 

Växthusets tekniska förutsättningar 

Energianvändningens tekniska förutsättningar för ett växthus kan delas in i fyra delar
33

: 

1. värmeproduktion 

2. värmedistribution med pumpar, shuntar och ledningar 

3. växthusets konstruktion, kondition, täthet, isolering, vävar 

4. elanvändning, t.ex. styrning av väv, belysning, fukt 

 

1-3 kan mätas med exempelvis Svenskt Sigills Energihusesyn version 2009.
34

 Punkt 4 

kan mätas med Kalkyllådan, som finns på Grön Kompetens hemsida.
35

 Energimätningar 

kan göras årligen, månadsvis och veckovis, men kvalitativa åtgärder görs bäst om 

mätningar sker dagligen.
36

  

 

Nyckeltal 

Lämpliga nyckeltal för växthus i energisammanhang, kan vara
37

: 

 energianvändning/areaenhet (kWh/m
2
) 

 energianvändning/producerad enhet (kWh/kg, kWh/st) 

 andel förnybar energi (% av total energiåtgång) 

 koldioxidpåverkan/areaenhet (CO2e/m
2
)
38

 

                                                           
31

 Andersson 2010:13–14, 18 
32

 Andersson 2010:1. Med råge: 54 GWh kan värma upp ett växthus på 10 hektar med ett årligt 
värmebehov på 500 kWh/m

2
. Antagligen menar Andersson att Tekniska Verken lätt kan värma ett av de 

större växthusen i Sverige.  
33

 Christensen et al 2010:11 
34

 Svenskt Sigill 2009 
35

 Se http://www.gronkompetens.se/gem/default.aspx?p=41  
36

 Christensen et al 2010:8 
37

 Christensen et al 2010:9 

http://www.gronkompetens.se/gem/default.aspx?p=41
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 koldioxidpåverkan/producerad enhet (CO2e/kg, CO2e/st) 

 

 

Räkneexempel 1: 

2008 var skörden av tomater i Sverige 44 ton per 1 000 m
2
.
39

 Tekniska Verken i Linköping 

skulle enkelt kunna ha försett ett traditionellt växthus på 20 000 m
2(40)

 med värme (54 GWh 

i överskott), och i ett sådant växthus kan 20*44 ton tomater per år = 880 ton odlas. Om 

varje svensk konsumerar omkring 10 kg tomater/år (strax under det europeiska 

genomsnittet 12 kg/person)
41

, så kan alltså ett sådant växthus teoretiskt sett försörja 880 

000/10 = 88 000 personer med tomater, drygt hälften av invånarna i Linköpings kommun.
42

 

 

 

 

2.3. Sveriges spillvärmepotential 

2.3.1. Högtempererad spillvärme (60 °C<) 

Högtempererad spillvärme är framför allt industriell spillvärme. I Sverige används 

årligen omkring 47 TWh i fjärrvärmenäten. Av dessa kommer 3,4 TWh från industriell 

spillvärme. Beräkningarna visar dock att det finns en total potential på högtempererad 

spillvärme på mellan 6,2–7,9 TWh från industrin.
43

 Denna kan å ena sidan öka om man 

antar att mängden insatt bränsle i industrin fortsätter att öka, som den gjorde mellan 

                                                                                                                                                                          
38

 CO2e = koldioxidekvivalenter, dvs växthusgaser omräknat till motsvarande värde för koldioxidens 
klimatpåverkan 
39

 Emanuelsson 2008:10. Siffrorna är genomsnitt på totala mängden odlade tomater. Siffran varierar 
dock i olika rapporter. Enligt Tjärnemo et al 2010:38 ligger snittet på 38 kg/m

2
. Det varierar också med 

vilken tomatsort som odlas. Vanliga runda har större avkastning per m
2
 än exempelvis körsbärstomater. 

Se Claar & Larsson 2009:9 
40

 Detta är ett mycket stort växthus. Enligt Emanuelsson 2008:12 är det bara 7 % av alla växthusföretag 
som har växthus större än 10 000 m

2
.  

41
 Tjärnemo et al 2010:19 

42
 Befolkningsmängden i Linköpings kommun var nästan 148 000 i mitten av år 2012. Se 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____244145.aspx  
43

 Cronholm et al 2009:17. Andra studier ger helt andra siffror:  
(1) En studie från CIT Industriell Energianalys räknar med att det finns mellan 20-50 TWh spillvärme i 
temperaturomfånget 20-50 °C. (Nyström & Franck 2002:17)  
(2) I en annan rapport från Svensk Fjärrvärme talas om upp till 100 TWh, förutom de 150 TWh 
spillvärme som kärnkraftsindustrin producerar. (Ahnemark et al 2009, bilaga 2, sidan 4) Denna siffra 
används i en artikel i Kemisk tidskrift, där man från SSAB i Oxelösund meddelar att man varje år 
släpper ut omkring 2,5 TWh outnyttjad spillvärme. 
http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=69808, hämtad 2012-03-14 
Enligt Energimyndigheten var år 2010 den totala tillförda energin i Sverige 616 TWh, den totala 
slutliga använda energin 411 TWh. Förlusterna var alltså 205 TWh, varav 108 TWh kom från 
kärnkraftsindustrin. Även om spillvärmen från den använda energin ligger inbakat i siffran 411 TWh, 
så var industrins energianvändning bara 149 TWh. Skulle 100 TWh av detta ha varit outnyttjad 
spillvärme? Energimyndigheten 2011a:52-53 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____244145.aspx
http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=69808
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1999 och 2007
44

, men den kan också minska om effektiviseringsåtgärder görs i högre 

takt än ökningen av det insatta bränslet.  

 

Frågan om var spillvärmen i industrin finns kan besvaras på två sätt: dels i vilka 

sektorer/branscher spillvärmen finns, och dels var spillvärmen finns lokaliserad 

geografiskt.  

 

Branschmässig fördelning  

I uträkningen av spillvärmepotentialen från 2009 har man använt SCB:s 

branschindelning av företag, Svensk Näringsgrensindelning, SNI, från 2002. 2009 

gjorde man om systemet och anpassade till EU, men det har ingen betydelse för den här 

studien. Det är också denna som syns i Tabell 2 nedan. En förklaring av tabellen följer 

efter. 

 

Tabell 2. Beräknad teoretisk spillvärmepotential i jämförelse med dagens spillvärmeleveranser. SNI-koder är SCB:s branschkoder som också 
används i fjärrvärmerapporterna. Cronholm et al 2009:15, 18 

Näringsgren SNI-kod Spillvärmeleveranser 

2007 [GWh] 

Beräknad teoretisk 

potential [GWh/år] 

Justerad teoretisk 

potential [GWh/år] 

10-14 Mineralutvinning 

 

50 71 250-300 

15-16 Livsmedel, tobak 

 

61 311 80-120 

17-19 Textil 

 

0 0 0 

20 Trä och trävaror 

 

110 1040 250-300 

21-22 Massa, papper 

 

1392 2015 2000-2500 

23-24 Petroleum, 

kärnbränsle, kemikalier 

 

1908 1849 2500-3000 

25 Gummi och plast 

 

3 11 10-20 

26 Icke-metalliska 

mineralprodukter 

 

48 93 150-250 

27 Stål och metall 

 

502 678 900-1300 

28-37 Övrig tillverkning 

 

58 253 100-140 

Totalt 

 

~ 4100 ~ 6300 6200-7900 

 

Under ”Spillvärmeleveranser 2007” i Tabell 2 ovan redovisas den spillvärmeleverans 

som fjärrvärmenäten erhöll från industrin det året. Under ”Beräknad teoretisk potential” 

                                                           
44

 Cronholm et al 2009:11. Bekräftas av Energiläget, Energimyndigheten 2011a:68 
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görs en uppgradering utifrån antagandet att alla industrier inom samma bransch som 

inte levererar sin spillvärme till fjärrvärmenäten har samma möjligheter och 

förutsättningar att göra det som de industrier som gör det. Antagandet är i dagsläget 

generaliserat men ger en fingervisning. Under ”Justerad teoretisk potential” har hänsyn 

också tagits till SCB:s beräkningar, som på vissa håll uppvisar stor variation mot 

Svensk Fjärrvärmes beräkningar. En noggrannare förklaring till detta ges nedan. 

 

Kommentar branscherna45 

Att industrin, särskilt den energiintensiva, har stor spillvärmepotential innebär också att 

den kan vara konjunkturkänslig. Flera av de energiintensiva industrierna gick på lågfart 

när Cronholm et al 2009 skrevs. Detta kan innebära att växthus som kopplar upp sig 

mot industriell spillvärme också måste ha kompletterande uppvärmningslösningar, till 

exempel en extra bränslepanna eller en ackumulatortank för lagring av värme. I Bilaga 1 

ges en noggrannare genomgång av de olika industriernas spillvärmepotential.  

 

Geografisk fördelning  

I fjärrvärmerapporten från 2009
46

 görs en indelning av Sverige i regioner, för att 

identifiera var den industriella spillvärmen är lokaliserad någonstans. I Figur 3 visas 

detta på en karta genom att jämföra läget 1999 och läget 2007. 

 

                                                           
45

 Cronholm et al 2009:21–42, 67-75. Detta är bara ett utplock. Rapporten anger fler exempel som var 
för sig kan undersökas för den här studiens syften. 
46

 Cronholm et al 2009:78  
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Figur 3. Teoretisk potential för spillvärme från svensk industri, fördelad på NUTS-områden, från 2009. Cronholm et al 2009:78 

 

 

Figur 4. Basindustrins geografiska lokalisering i Sverige 2007. Cronholm et al 2009:79ff 
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Tabell 3 nedan redovisar siffrorna ovan men lägger till hur befolkningsmängden ser ut i 

varje NUTS-område. Tillsammans med Figur 4, som visar hur basindustrin är fördelad i 

landet, kan en schematisk översikt skapas om var potentialen för spillvärmeuppvärmda 

växthus som värms upp med industriell spillvärme är störst, både i förhållande till var 

spillvärmen finns och var befolkningen finns. 

 

Tabell 3. En sammanställning av industrins spillvärmepotental för olika regioner med dessa regioners befolkningsmängd. Antalet företag är det 
antal som ingått i SCB:s inventering av spillvärmepotentialen i landet. Cronholm et al 2009:78–79 

NUTS-område
47

 Län Antal företag Total potential 

(GWh) 

Befolkning
48

 

(miljoner) 

SE01 Stockholm 15 < 500 2 

SE02 Uppsala 

Södermanland 

Östergötland 

Örebro 

Västmanland 

110 500-1000 1,58 

SE04 Blekinge 

Skåne 

124 500-1000 1,4 

SE06 Värmland 

Dalarna 

Gävleborg 

116 500-1000 0,83 

SE07 Västernorrland 

Jämtland 

85 500-1000 0,37 

SE08 Västerbotten 

Norrbotten 

38 500-1000 0,51 

SE09 Småland 

Gotland 

Öland 

43 < 500 0,8 

SE0A Halland 

Västra Götaland 

108 1000-2000 1,8 

 

Begränsningar i 2009 års fjärrvärmerapportberäkning av industriell spillvärme49 

SCB:s beräkningar för industriell spillvärme i de båda fjärrvärmerapporterna från 2002 

och 2009, utgår bara från företag 

 med en årlig energianvändning på motsvarande minst 300 m
3
 olja (ca 3 GWh), 

och 

                                                           
47

 En regionindelning gjord av EU. Se Cronholm et al 2009:78 
48

 SCB:s befolkningsstatistik 2011, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.aspx. 
Avrundningarna har jag gjort.  
49

 Cronholm et al 2009:12–13 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____308468.aspx
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 som är belägna på orter med minst 200 invånare och mindre än 200 meter 

mellan husen  

 de spillvärmeleveranser som idag görs till fjärrvärmenäten och som var 

utgångspunkten för beräkningen av industrins totala potential har i sig 

begränsningar vad gäller nätkapacitet, konkurrerande baslastproduktion och 

årstidsvariationer
50

 

 

Några faktorer pekar på att spillvärmepotentialen för industrin är för högt räknad
51

:  

 eftersom beräkningarna är gjorda på förhållandet mellan insatt bränsle och den 

spillvärme man har, och eftersom el inte räknas som insatt bränsle, blir 

förhållandena missvisande för den elintensiva industrin
52

 

 flera av de företag som är inkluderade i potentialen levererar redan spillvärme 

till fjärrvärmenäten, och borde egentligen räknas bort från totalen 

 flera företag är branschöverskridande vilket gör det svårt att exakt beräkna 

potentialen för varje bransch, vilket kan göra att det blir för högt räknat 

 beräkningarna tar inte heller hänsyn till andra begränsande faktorer som 

lokalisering, ekonomiska villkor eller parternas samarbetsvilja; det är bara den 

teoretiska potentialen som anges 

 

Å andra sidan kan det också vara så att de som redan levererar spillvärme till 

fjärrvärmenäten har potential för mer. Detta framgår inte i statistiken och kan vara en 

faktor som gör att potentialen skulle behöva justeras upp. Hur detta ska viktas mot de 

faktorer som nämns ovan är inte angett. 

2.3.2. Medeltempererad spillvärme (20-60 °C) 

Medeltempererad spillvärme är sådan som kommer från sektorn bostäder och lokaler. I 

denna sektor finns omkring 590 miljoner m
2
 byggnader. Av dessa är 44 % småhus (260 

miljoner m
2
), 28 % flerbostadshus (165 miljoner m

2
) och lika mycket, 28 %, lokaler. 

Utöver detta finns ca 124 miljoner m
2
 lokaler som klassas som industrilokaler, och en 

tredjedel av dessa (44 miljoner m
2
) beräknas ha uppvärmd yta

53
. Bostäder och lokaler 

använde totalt 166 TWh energi, vilket har varit relativt konstant de senaste decennierna. 

                                                           
50

 Cronholm et al 2009:17 
51

 Cronholm et al 2009:64–65 
52

 Detta kan tyckas vara motsägelsefullt, men förhållandet mellan insatt bränsle och spillvärme blir 
annorlunda för elanvändande verksamheter eftersom elanvändning har så hög verkningsgrad att det 
sälla blir tal om någon värdefull spillvärme.  
53

 Regeringen 2008:144–145 
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79 TWh av detta användes för uppvärmningssyften (luft och vatten), varav 26 % (20,5 

TWh) användes i lokaler. Liksom i övrig bostadssektor är fjärrvärmeuppvärmningen en 

stor andel, hela 16 TWh
54

. 

 

Tabell 4. Insatt energi i lokaler, exklusive verksamhetsel. Energiläget 2011 anger 16 TWh värme i lokaler för år 2009, medan Cronholm et al anger 
18 TWh. Skillnaden beror framför allt på om man räknar med insatt el för värme eller ej. Cronholm et al 2009:44–45 

Lokalkategorier exklusive bostäder Insatt energi [GWh] 

Skolor 4589 

Kontor 4045 

Idrottsanläggningar 737 

Handel  2092 

Vårdlokaler 3024 

Hotell och restaurang 1173 

Övriga lokaler 2386 

Summa 18046 

 

Generellt är spillvärmen medeltempererad eller lågtempererad (under 20 °C). Det är 

först när värmeöverskottet har återvunnits på plats efter vad som är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt som man verkligen kan tala om ett ”spill”. Om den sen 

värmepumpas och skickas in i ett fjärrvärmenät, klassas den inte längre som spillvärme 

utan som värmepumpad värme. Tabell 4 visar att det framför allt är skolor och kontor 

som är potentiella leverantörer av medeltempererad spillvärme. 

 

Enligt Tabell 5 är typprocesserna för spillvärmegenerering avlopp, frånluft och olika 

kylningsprocesser. Avloppsvatten har i regel låg temperatur och återvinns lättast när det 

samlas upp i reningsanläggningen. Där återvinns den genomsnittliga värmen från det 

inkommande vattnet (0-10 °C) med värmepumpar. Frånluft har i regel högre temperatur, 

20-22 °C, men sjunker när den återvinns beroende på hur kall luften är som kommer 

utifrån. Kylmaskiners spillvärme ligger någonstans mellan 20-40 °C och behöver också 

värmepumpas, om de ska in i fjärrvärmenätet. I enstaka fall kan spillvärmen uppgå till 

ca 50 °C, som t.ex. i datorsalar i skolor och i kök. 

 

 

 

 

                                                           
54

 Energimyndigheten 2011a:64-66. Siffrorna är temperaturjusterade mot ett indexår, eftersom 
vintersäsongerna varierar så mycket. 
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Tabell 5. Sammanställning av lokalgrupper där processer med överskottsvärme genereras. Cronholm et al 2009:46 

 

 

Den teoretiska potentialen från återvinning av spillvärme från avloppsvatten i lokaler är 

0,9 TWh, medan det för fjärrkyla handlar om 2-4 TWh. Detta begränsas dock ytterligare 

av lokalisering och ekonomiska förutsättningar.
55

 

 

Begränsningar i 2009 års fjärrvärmerapports beräkning av lokalers spillvärme56 

För lokaler i rapporten från år 2009 gäller att de ska  

 ha varit färdigställda tidigare än år 2005, 

 ha en lokalarea på minst 200 m
2
, samt 

 ha varit uppvärmda minst 90 dagar under år 2006 

 

Energianvändningen i lokaler har räknats fram med avseende på vattenförbrukning, 

fjärrkyla och el för process- respektive komfortkyla per lokalyta för respektive 

lokalkategori och byggnadsår. 

2.3.3. Lågtempererad spillvärme (<20 °C) 

Om detta sades en del i förra avsnittet. Lågtempererad spillvärme finns på så många 

ställen att det inte är lönt att försöka kategorisera. I den här rapporten avses därför bara 

sådan lågtempererad spillvärme som kommer från reningsanläggningar, eftersom dessa 

också har andra fördelar i förhållande till växthus.  

 

Den teoretiska potentialen för spillvärmeåtervinning från det avloppsvatten som 

kommer från lokaler är ca 0,9 TWh. Reningsanläggningar tar dock emot värme även 
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från andra avlopp, t.ex. från hushåll och industrier. Totalt sett kan omkring 2,5 TWh 

spillvärme återvinnas varje år ur utgående vatten från avloppsreningsverken. Värmen i 

denna potential är lågtempererat vatten, 9-18 °C, som på många håll redan används på 

plats eller levereras till fjärrvärmenätet i närheten via värmepumpar.
57

 

 

Tilläggas ska att vid reningsverk eventuella överföringar av näringsämnes- och 

koldioxidöverskott också kan göras till växthuset, särskilt om man också producerar 

biogas
58

, och särskilt om denna biogas produceras för drivmedelsbehov. 

Sammankopplingen reningsverk och växthus kan alltså ha fler fördelar än bara 

energimässiga.  

2.3.4. Spillvärme från fjärrvärme 

Fjärrvärmen själv genererar en viss mängd spillvärme, framför allt i värmeproduktionen 

och i distributionsledet. Här räknar man med 10-12% i spillvärmeförluster, beroende på 

rörmaterial, ledningarnas ålder och om de ligger ovan eller under mark.
59

 Men det finns 

också en del värme i returledningarna, beroende på hur fjärrvärmeanvändningen ser ut 

hos konsumenten. I vissa fall kan det gå upp till 60-gradigt vatten i retur
60

, vilket är mer 

än för de lokaler, där spillvärme var högst räknad (50 °C). Någon uträkning för denna 

potential har jag inte funnit, vilket förmodligen beror på att värdena varierar mellan 

platser och konsumenter. Även Agestam & Thylander föreslår vidare studier inom detta 

område.
61

 

2.3.5. Lagring av spillvärme 

På många håll är spillvärmen som störst sommartid, när växthusets behov av den är som 

minst. Att kunna lagra den spillvärme som produceras sommartid för kallare månader 

skulle maximera utnyttjandet av spillvärme, om det kan göras på ett ekonomiskt 

försvarbart sätt. Björsell& Enström har tittat på möjligheten att lagra spillvärme i 

befintliga bergrum och konstaterar att rum mindre än 200 000 m
3
 är olönsamma, medan 

de som är större går att motivera ekonomiskt, även med relativt långa 

avbetalningstider.
62
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 Olsson 2008:7, 14. Vattnets temperatur ökas till omkring 60 °C innan det går ut i fjärrvärmenätet. 
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 Olsson 2008:46 
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 Frederiksen & Werner 1993:43; Energimyndigheten 2011a:89; SCB 2010 
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 Björsell & Enström 2008:17; Claar & Larsson 2009:1-2. Tyvärr fokuserar ingen av författarna på denna 
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Ett annat sätt är att lagra värmen i kemisk form. Detta är redan på gång, då man inom 

industrin vill kunna transportera och sälja sin överskottsvärme. Natriumacetat, en 

saltlösning, och zeoliter, hydrofila kiseloxider, är exempel på material som testas, både i 

Sverige, Danmark och på andra ställen. Forskning visar att man måste kunna lagra 

minst 100 kWh per m
3
 för att det ska vara lönsamt att transportera det.

63
 Transport och 

lagring av värme med hjälp av PCM
64

, fasändringsmaterial, kräver att mottagaren måste 

ha en särskild utrustning för att frigöra värmen från materialet. Värmetransport blir 

lönsam om:  

 kostnaden för värmeproduktionen understiger 150 SEK/MWh   

 transport av medeltempererad värme (65-70 °C rökgaskondensering) sker till 

konsument med ett temperaturbehov som understiger 53 °C (och om 

samtransport kan ske till flera konsumenter) 

2.3.6. Sammanfattning spillvärmepotentialer  

Lägger man ihop den totala teoretiska spillvärmepotentialen från industrier, lokaler, och 

reningsanläggningar finns det nationellt en potential på mellan 11,7-15,4 TWh. Man 

kan anta att det för ändamålet att värma upp växthus med spillvärme finns en ännu 

större potential än den som gäller för fjärrvärme eftersom:  

 sammankopplingen spillvärme-växthus är lokaliseringsmässigt flexiblare än 

sammankopplingen spillvärme-fjärrvärme
65

 

 växthusen inte behöver lika höga temperaturer på spillvärmen som fjärrvärmen 

gör
66

 

 

Räkneexempel 2: 

Värmebehovet ser olika ut beroende på var i landet vi driver växthusodling. Enligt 

Andersson 2010:18, så ligger energibehovet för växthusodling i Sverige på mellan 350-550 

kWh/m
2
 och år. Om vi räknar högt, 500 kWh/m

2
 och år, och multiplicerar med den totala 

odlingsytan i svenska växthus, 2.658.000 m
2(67)

, givet att alla odlingar har samma 

värmebehov som tomater, så får vi ett årligt värmebehov på 500*2.658.000 kWh = 

1.329.000.000 kWh (1,33 TWh). Teoretiskt sett skulle vi alltså kunna förse hela Sveriges 

värmebehov i växthus med spillvärme, och dessutom kunna flerdubbla den inhemska 

produktionen, vilket borde kunna ge både ekonomisk och miljömässig konkurrenskraft. 
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 Se http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=69808 
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 Ahnemark et al 2009. PCM står för ”phase changing materials”. 
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 Samma resonemang förs i jämförelsen mellan stora och små/medelstora industrier. Cronholm et al 
2009:16 
66

 Medeltemperaturen för tomatodling låg på mellan 15-20 °C, medan ingångsvärmen i fjärrvärmenäten 
bör vara åtminstone 60°C. Andersson 2010:13–14, 18; Olsson 2008:7, 14 
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För att få större noggrannhet i beräkningarna måste platsspecifika inventeringar och 

utredningar göras.
68

 

 

En viktig aspekt när man undersöker den teoretiska spillvärmepotentialen är om 

spillvärmekällan ifråga har en framtid. Energieffektiviserande teknik, andra 

systemlösningar mellan samhällssektorer och minskad industriell produktion är exempel 

på utvecklingar som kan påverka spillvärmemängden i minskande riktning. Ilskog et al 

(2006) har med sådana aspekter i sin undersökning för industriella energiprojekt. Där 

konstateras exempelvis att massa- och pappersindustrin, som är en mycket varierande 

bransch men som använder åtskilliga mängder energi och är väldigt känslig för ökade 

energipriser, har väldigt slimmade organisationer med få resurser för strategiska 

energiplaner, och att konkurrensen från omvärlden är stenhård; detsamma kan sägas om 

sågverken; den svenska kemiindustrin är tvärtom mycket stark och kan förväntas växa 

framöver; stål- och metallindustrin kan tyckas svänga upp och ner, men växer stadigt 

och förutspås en god framtid (de ligger dock oftast i glesbygd och kan vara beroende av 

transportlösningar om de ska sälja sin spillvärme); livsmedelsindustrin påminner om 

papper- och massaindustrin, konkurrensen ökar och många svenska livsmedelsindustrier 

har köpts upp av utländska företag; mineral- och gruvindustrin ser ut som stål- och 

metallindustrin.
69

 I Bilaga 1 finns en lista på företag ur de olika branscherna som är av 

stort, medelstort och lågt intresse för energimässiga systemlösningar. Där finns också 

bransch- och företagsbeskrivningar som kan vara av intresse för en fördjupning av den 

studien. 

 

2.4. Ekonomiska resurser 

Kortfattat kan konstateras att den ekonomiska potentialen har att göra med om 

växthuset är en produktionsanläggning eller någon form av besöksanläggning och vad 

som odlas i växthuset och hur detta efterfrågas. Vidare ligger det en konkurrensfördel i 

att värma växthuset med spillvärme om man på så sätt kan sänka sina energikostnader 

och prissätta sina produkter på ett konkurrenskraftigt sätt. Potentialen för 

spillvärmeuppvärmda växthus hänger också ihop med deras ekonomiska 

förutsättningar: investeringskostnader, löpande utgifter, vilka intressenter som finns, 
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 Ilskog et al (2006) tar inte upp gruvindustrin, men Per Abenius föreslog i intervjun att det finns stora 
mängder spillvärme från varmluften i alla de mil av gruvgångar som finns. 
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vilka bidrag och ekonomiska stöd som kan ges, vilka sociala, kulturella och estetiska 

potentialer som finns och hur alltihop kan organiseras. 

 

Investeringskostnader och löpande kostnader 

Att bygga ett växthus blir billigare per m
2
 ju större det byggs. Ju större växthuset blir 

gör däremot valet av form och material mer begränsat. Enligt Claar & Larsson (2009) 

kostar ett 500 m
2
 stort växthus omkring 470 000 SEK (932 SEK/m

2
) och ett 1 000 m

2
 

stort växthus omkring 765 000 SEK (765 SEK/m
2
).

70
 Detta gäller bara kostnaden för 

växthuskroppen. Kostnader för inredning och uppkoppling mot extern värmekälla 

tillkommer.  

 

Kostnaden för att koppla ihop växthuset med spillvärmekällan beror till stor del på hur 

avtalen ser ut, men som ett jämförelsepris kostar en fjärrvärmeanslutning omkring 500 

000 SEK, uppdelat på entreprenad, fjärrvärmecentral och anslutningsavgift.
71

 

 

Av de löpande kostnaderna är arbetskostnader och energikostnader de största
72

, och 

kommer behandlas utförligare i kapitlet om fallstudien.  

 

Styrmedel och ekonomiska stöd 

Även politiska styrmedel som energiskatter och koldioxidskatter spelar en viktig roll. 

Från och med 2010-11 har skatter på koldioxid och fossil energi ökat, vilket satt fart på 

omställningen till förnybara bränslen i växthussektorn.
73

 

 

Det finns olika ekonomiska stöd att söka om man vill bygga spillvärme-växthus-system. 

I regel kan man skilja på investerings- respektive driftstöd. En företagare eller en grupp 

företagare på landsbygden kan söka projektstöd för projektering och 

kompetensutveckling inför en investering på Landsbygdsprogrammet, blandade grupper 

kan söka på Leader. Är det en intressant innovation eller ett nytt systemtänk kan man 

söka från Tillväxtverket eller Vinnova, på energisidan från Energimyndigheten. 

Riskkapital kan sökas till exempel hos ALMI Företagspartner eller någon av deras åtta 
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 Claar & Larsson 2009:31. Uppgiften är enligt dem hämtad från Jordbruksverket. 
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 Claar & Larsson 2009:30. Björsell & Enström 2008:21ff tittar också på hur olika metoder för kostnads- 
och vinstberäkningar. Båda rapporterna utgår från fjärrvärme, men kan vara vägledande även för den 
här studiens ändamål.  
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 Lööv et al 2011:19. Rapporten ger en utförlig genomgång av de olika kostnadsposterna för 
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regionala Investbolag om det finns en ekonomisk potential i projektet på hyfsat kort 

tid.
74

 Kommunen kan vara intressant om det finns pengar att hämta i besparingar för 

avnämnarna, eftersom dessa har en mycket bra ränta genom till exempel 

Kommuninvest. Kan man spara pengar i förväg kan stöd sökas hos JAK-banken och 

Ekobanken, som också stödjer ekologiska projekt.
75

 

 

Ekonomiska kalkyler 

För att göra kalkyler på de ekonomiska förutsättningarna finns en rad olika metoder. 

Claar & Larsson (2009) förordar en målkostnadskalkyl, som är en marknadsdriven 

kalkyleringsmetod. Målkostnaden är kostnaden för utveckling, tillverkning och 

distribuering av en produkt och relateras till den beräknade försäljningsvolymen och det 

pris marknaden är villig att betala för produkten. Kostnaderna sätter en nedre gräns för 

prisgränsen, medan marknad och efterfrågan bestämmer den övre gränsen.
76

 Med 

marknaden avses de olika aktörerna i kedjan från producent och konsument. Inom 

livsmedelskedjan finns producenter, producentorganisationer, grossistföretag, 

detaljistföretag, storhushåll och konsument. Slutpriset av en odlad produkt för 

konsumenten är resultatet av förändringar i varje led i livsmedelskedjan, viket gör det 

svårt att säkert kalkylera den ekonomiska potentialen för ett växthus.  

 

Potential för ökning av svenskodlat och närodlat 

Mycket av de växthusodlade produkter som säljs i Sverige är importerade från andra 

länder, både livsmedel och krukväxter.
77

 Parallellt med detta har växthusarealen och 

antalet växthusföretag stadigt minskat, vilket lett till att växthusarealen per företag har 

ökat.
78

 Eftersom försäljningsvolymen av växthusprodukter samtidigt ökar
79

 blir en 

logisk tolkning att marknaden och andelen importerat växer likaså. Andelar svenskt 

bland frukt och grönt i stort är idag bara omkring 30 %.
80

 Detta talar för att det finns 

stora potentialer för lokalproduktion och ökad självförsörjning, givet att priserna för 

detta kan matcha det priset på det importerade, eller att konsumenterna av andra 
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 Hur långt en ”kort tid” är beror på projektets utformning. 1-3 år kan vara en tumregel. 
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 Thomas Norrby, mailkontakt 2012-08-02. Se också Lööv et al 2011:51ff. 
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 Claar & Larsson 2009:15ff 
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 Lööv et al 2011:23f, 65ff. Studien är gjord på tomater och flera förklaringar ges till varför det är så. 
Den huvudsakliga anledningen är helt enkelt att svenska konsumenter fortfarande köper de tomater 
som är billigast. Svenskproducerat som mervärde hjälper inte. 
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 Emanuelsson 2008:5 
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 Detta gäller framför allt tomat, gurka och krukväxter över lag. Andra livsmedelsprodukter som morot 
och blomkål minskar. Se Stenberg 2010. 
80

 Se under fliken ”Import och export” på www.livsmedelssverige.se 2012-07-20 
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anledningar väljer svenskodlat. Producentorganisationerna menar till exempel vad gäller 

tomater att det finns en potential att femdubbla marknaden i Sverige.
81

 Med högre 

globala energipriser och minskad tillgång på billig energi, med ökat mervärde för 

svenskproducerat hos svenska konsumenter, men också med smartare och mer 

kostnadseffektiva lösningar på hemmaplan kan incitamenten för ökad självförsörjning 

öka.  

 

Ekonomisk potential för spillvärmeuppvärmda växthus 

Den ekonomiska potentialen handlar om vilket pris som kan sättas på det som 

produceras i växthuset och hur spillvärmen kan levereras.  Figur 5 visar hur 

energikostnaderna i växthuset kan användas för att beräkna kg-priset på tomater i 

ekologisk respektive konventionell odling. Priset kan bestämmas genom följande 

ekvation: 

 

försäljningspris (kr/kg) = ((antal kWh el*elpris) + (antal kWh värme*värmepris) + (total 

kostnad växthus))/(producerad kvantitet (kg)) 

 

 

Figur 5. Beräkningen visar hur värmepriset påverkar priset på tomaten i konventionella och ekologiska odlingar. Vad det markerade området är 
framgår inte i rapporten som figuren hämtades från. Claar & Larsson 2009:32 
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 Lööv et al 2011:89. Även Claar & Larsson 2009:37f drar slutsatsen att det närodlade kommer att öka. 
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Några beräkningar för andra växthusändamål än odling av nytto- och prydnadsväxter 

har inte gjorts. En viktig förklaring till detta är att växthus med andra kommersiella 

syften än som produktionsanläggningar inte finns utvecklade i Sverige. 

 

Även för spillvärmeleverantören finns det stora potentialer med spillvärmen, om 

leveransen av den kan ske på ett lönsamt sätt. I förstone bör spillvärmen användas 

internt, då sådana lösningar är förenade med de lägsta kostnaderna. Om detta av olika 

anledningar inte går är det aldrig en nackdel för ett företag med spillvärme att försöka 

finna lösningar att kunna sälja sin överskottsvärme. Det kan handla om ekonomiska 

vinster, men också om ett goodwill-värde, som när spillvärme levereras från industri till 

exempelvis idrottsanläggningar eller konserthallar.
82

 

 

2.5. Biologiska resurser 

Valet av vad som ska växa i växthuset är avgörande för de övriga aspekterna. Det avgör 

behovet av vatten, ljus, värme, vilka eventuella skadedjur som måste bekämpas, och så 

vidare. Till de biologiska förutsättningarna hör tillförsel av näringsämnen, såsom kväve, 

fosfor, koldioxid med mera och eventuella bekämpningsmedel. Detta gäller oavsett om 

det som växer i växthuset är för nyttosynpunkt eller enbart för turist- och 

besöksverksamhet. Det som kan vara viktigt ur hållbarhetssynpunkt är att hitta lokala 

lösningar på tillförseln av dessa näringsämnen. Samarbete med lokala lantbrukare eller 

andra producenter av organiskt avfall kan ge lämpliga lösningar. Behovet av 

bekämpningsmedel kan minska genom att skapa förutsättningar för olika ekologiska 

odlingsmodeller och biologiska bekämpningsmedel.
83

  

 

Spillvärmeuppvärmda växthus och biologiska kretslopp 

Det finns stora biologiska potentialer både med spillvärme-växthus-systemet som helhet 

såväl som med både spillvärmen och växthuset för sig. Energiaspekterna i alla 

sammanhang är knutet till resursanvändning, både fossila och förnyelsebara, och denna 

resursanvändning har frångått den kretsloppsprincip som i övrigt präglar de 

biogeologiska natursystemen. Att återvända till de naturliga kretsloppen, att skapa nya 

med de oorganiska materialflödena och att överlag minska både det organiska och 
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 Abenius, telefonsamtal 2012-08-14 
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 För bra och översiktliga jämförelser mellan kemiska och biologiska växtskyddsmedel, se 
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-
bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/  

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/kompetenscentrum-for-kemiska-bekampningsmedel/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/
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oorganiska materialflödet är avgörande för hur en biologisk hållbarhet ska kunna 

uppnås i framtiden.
84

 

 

Växthus som biologisk resurs 

Växthuset i sig kan också spela roll som biologisk resurs. Genom att odla sådant som 

efterfrågas bland lokala konsumenter och som annars köps från långväga håll kan 

transporter av livsmedel från avlägsna platser minska. Intressant vore därför att titta 

närmare på huruvida exotiska livsmedel som kaffe och te skulle kunna odla i växthus i 

Sverige, tankar som redan finns i det större Växthusprojektet i Haninge.
85

  Inte så att vi 

skulle kunna bli självförsörjande på det, men snarare som ett exempel på växthusets 

potential. Studiet av potentialerna för detta rekommenderas till andra.  

 

Den biologiska potentialen hos spillvärme-växthus-system handlar om hur 

näringsämnen och vatten förs in och ut ur systemet, om växthuset kan agera 

reningsanläggning för vatten och hur kemikaliefri verksamheten kan vara. I ekologiska 

växthusodlingar eftersträvas så långt som möjligt naturliga gödningsmedel och 

kemikaliefri skadedjursbekämpning. Detta kan åstadkommas genom samarbeten med 

lokala bönder, industrier med organiskt avfall, genom att skapa natursystem i växthuset 

där skadedjuren bekämpas på ett naturligt biologiskt sätt.
86

 

 

2.6. Organisatoriska resurser 

Vilka parter som måste samarbeta kring växthuset, hur avtal sluts, vilket förtroende som 

finns mellan ägare, odlare, kommuner, energileverantörer och andra intressenter är 

också viktiga förutsättningar. Med intressenter menas konsumenter, ägare, anställda, 

företagsledning, långivare, energileverantör, intresseorganisationer, stat, kommun och 

opinionsbildande organisationer.
87

  

 

Det verkar finnas en oklarhet i hur samarbeten mellan energibolag, odlare och livsmedel 

kan se ut, då sådana systemlösningar är för ovanliga. Även om det på sikt kan visa sig 

lönsamt, så kan exempelvis en för lång payoff-tid hindra initiala investeringar. Och trots 
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 Dessa tankar har varit bärande i den inflytelserika organisationen Det naturliga steget sedan 80-talet. 
Se mer på http://www.naturalstep.org/sv/sweden och Robért 1992.  
85
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att vi vet att exempelvis de lokalodlade tomaterna genererar betydligt mindre 

koldioxidutsläpp om de konsumeras här än de importerade tomaterna från Spanien och 

Holland
88

, verkar initiativet i praktiken ändå ligga hos odlaren om ett samarbete ska 

komma till stånd. Claar & Larsson (2009) anser att det behövs ett större ansvarstagande 

i mellanleden mellan tomatproducent och konsument. Från distributionsleden skulle 

konsumentens medvetenhet om mervärdet i ekologiskt och närodlat kunna stärkas, men 

för att detta ska ske krävs förmodligen fler riktlinjer, riktade informationssatsningar och 

eventuella subventioner från statligt håll.
89

 

 

Riktlinjer för spillvärme-växthus-samarbeten 

I en undersökning intervjuade man parterna i fem olika samarbeten mellan industri och 

fjärrvärmeleverantör. Fem följande viktiga synpunkter man kom fram till och som kan 

vara vägledande även för spillvärme-växthus-samarbeten
90

:  

 ta fram ordentlig energifakta och gör den tillgänglig för alla parter 

 tillåt alla parter att tjäna pengar, men diskutera inte ekonomi i ett tidigt skede 

 utforma stabila avtal som överblickar en längre tidsperiod, 5-10 år; värmen är en 

viktig del för mottagaren, men förmodligen en perifer del för den som 

producerar spillvärmen 

 fokusera på totala vinster med samarbetet (miljömässiga, PR) 

 från idé till förverkligande tar alltid längre tid än man tror 

 

Synpunkterna kretsar kring den affärsmässiga relationen även om man förordar att inte 

prata ekonomi i ett alltför tidigt stadium. I spillvärmesamarbeten finns två centrala 

frågor: (1) hur investeringarna ska fördelas mellan leverantör och användare, och (2) 

hur spillvärmen ska värderas. Vanligt är att vinsterna fördelas i enlighet med den 

investering man har gjort. Andra viktiga faktorer är långsiktighet och konkurrens, men 

också personkemin mellan de olika avtalspartnerna, vilket utgör en del av de sociala 

förutsättningarna.  
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 Claar & Larsson 2009:3, 10-11. Produktionen av varje kg svenska tomater genererade 0,82 kg CO2e 
jämfört med holländska 3,0 kg CO2e/(kg tomat) och danska 3,7 kg CO2e/(kg tomat). 
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 Claar & Larsson 2009:35; Fors 2008:54. Hos Fors föreslås ett kompetenscentrum för stöd i de olika 
skedena i ett spillvärmesamarbete. Detta gäller för spillvärme-fjärrvärme-samarbeten men skulle kunna 
omfatta fler typer av spillvärmesamarbeten. 
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Klart är att möjligheterna kring lokala samarbeten och andra intressen än enbart 

kommersiella ännu inte fullt ut undersökts. Om andra värden än rent ekonomiska kan 

skapas och tillvaratas kan också andra aktörer involveras och andra organisatoriska 

former bildas.    

 

Lagar 

En annan viktig aspekt bland de organisatoriska aspekterna är de lagar som gäller för 

både spillvärmeleverantören och växthusägaren. De viktiga lagarna är Miljöbalken, 

Plan- och Bygglagen och lagar som berör det som sker i växthuset. Lagen om 

kommunal energiplanering ger också utrymme för kommunal medverkan då kommunal 

energiplanering skulle kunna fungera som incitament för spillvärmeprojekt. Kommunalt 

engagemang varierar dock och förhållandevis få spillvärmeprojekt bedrivs med 

kommunal inblandning.
91

 

 

2.7. Sociala resurser 

Oavsett vilket syfte spillvärme-växthus-systemet har krävs det initialt ett nätverk av 

relationer: producenter, kunder, investerare, transportörer av försäljningsprodukter, osv. 

Personkemin, förtroende och öppenhet i de olika relationerna spelar roll för framgången 

i de avtal som sluts. Kulturerna hos de olika organisationerna och företagen som 

samarbetar måste kunna mötas på samma villkor. Inom exempelvis företagen kan man 

vara van vid snabbare beslutsprocesser än inom kommunen.
92

  

 

Olika slags mötesplatser 

Två intressentgrupper som kan vara aktuella i växthussammanhang är skola och 

äldreomsorg. I skolan finns gott om pedagogiska potentialer med ett växthus, liksom 

det finns terapeutiska potentialer för äldre. Med sådana intressentgrupper öppnas 

möjligheterna för något mer än bara affärsmässiga relationer, som fortfarande finns i 

botten. Skolpersonal, elever och pensionärer kan förutom entreprenörerna vilja investera 

tid, pengar och kraft i nyttjandet och förvaltandet av ett växthus.
93
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 Fors 2004:62 
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 Fors 2004:34ff 
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 Ett exempel på detta var det ideella engagemang som resulterade i den stora idrottsanläggningen 
Gnarpsviljan i Gnarp, Nordanstigs kommun, där jag bodde tidigare. Historien om detta finns 
dokumenterad på en DVD, som kan beställas på http://balinge.wordpress.com/2011/05/22/gnarpsvilja-
2/  
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Ett växthus, även om det är ett kommersiellt sådant, kan också tjäna som en mötesplats 

för både de som bor i närheten och dem som bor längre bort. Alternativa och 

kompletterande funktioner hos växthusen på det här sättet är inte lätta att hitta 

information om, antingen för att sådana funktioner inte är utvecklade eller för att det 

inte finns dokumenterade. Solhusprojektet i Gårdsten, Göteborg, är ett exempel där man 

använde växthus för att skapa en mötesplats för de boende som en viktig del i den 

hållbara renoveringen av flerfamiljshusen i miljonprogrammet.
94

  

 

The Eden Project i Cornwall, England, är ett utländskt exempel på hur man lyckats göra 

mer av växthuset än bara en plats för odling av växter. I flera kupolformade växthus har 

man skapat olika biologiska miljöer som tropisk regnskog, medelhavsmiljöer och öken, 

och visar på mångahanda sätt att odla och hur ekologiskt hållbara lösningar inom 

livsmedelsproduktionen ser ut. Inte bara har det blivit ett attraktivt turistmål, det är 

också en plats för utbildning och forskning. Dessutom har man ett stort kulturutbud 

genom konserter och utställningar och man har lyckats skapa en social träningsplats för 

långtidssjuka, arbetslösa och andra som behöver social rehabilitering. Växthuset i sig 

kan alltså ha en social funktion på flera olika sätt.
95

 

 

Kan växthusets funktion vidgas på det här sättet till att inte bara vara en plats för 

kommersiell och ensidig odling kan växthuset också bygga ett socialt kapital i det 

lokala samhället där det är byggt. Om det sociala kapitalet är stort så innebär det att 

människors tillit och förtroende är stort, faktorer som enligt senare forskning om 

resilienta samhällen spelar stor roll för motverkandet av kriminalitet och våld, men 

också för stimulansen av demokrati och ekonomiska affärsutbyten.
96

 Forskare menar att 

i det lokala samhället måste en ny sorts social ekonomi växa fram, där de lokala 

entreprenörerna tar ett socialt ansvar på hemorten och de lokala konsumenterna stöder 

de lokala initiativen.
97
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 Feminías 2006 
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 Se www.edenproject.com  Studiebesök har gjorts inom ramen för det större projekt som den här 
rapporten är en del av. Hör med Elizabeth Ilskog och Eva-Lotta Johansson Thunqvist på KTH Centrum för 
Hälsa och byggande. 
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 För en fördjupning av dessa teorier, se Robert D Putnams Making democracy work (1993) och 
Rothsteins Socialt kapital – ett genombrott för en ny samhällsvetenskaplig teori (2002). 
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 Berg 2010:61f, 82 
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Hälsa 

Växthusets och grönskans betydelse för hälsan är ett känt faktum inom medicinsk 

forskning och det finns mängder av trädgårdsterapeutiska organisationer och litteratur.
98

 

Denna viktiga resurs i PEBOSCA hamnar på lite olika ställen, ibland under de sociala 

resurserna, ibland under de kulturella och ibland under de estetiska. Även om 

hälsoaspekterna naturligare skulle kunna ligga under de kulturella eller estetiska 

resurserna, så följs här den struktur som är hämtat från Berg (2010) och som är 

redovisad i Tabell 1, där hälsa ses som en social resurs. 

 

I det större perspektivet måste frågan ställas om hur spillvärme-växthus-systemet eller 

bara växthuset som en biologisk plats kan möta människans motsägelsefulla behov: 

behovet av både tempo men också lugn och ro; behovet av att arbeta både med händerna 

och med huvudet, med det kända och med det innovativa; och behovet av rörlighet men 

också behovet av att vara rotad någonstans. Teorier pekar på att det är obalanser mellan 

dessa paradoxala behov som utgör påfrestningar på människans hälsa och att 

återskapandet av kontraster kan återställa balansen mellan dessa behov.
99

 

 

2.8. Kulturella resurser 

 

Växthusodling i historien och idag 

Detta hänger delvis ihop med de hälsoaspekter som är omtalade under de sociala 

förutsättningarna ovan. Växthus har funnits länge i världen. I Jordanflodens dalgång och 

vid Svarta Havet odlades växter för 7000 år sen, i Romarriket skapades trädgårdar som 

nöjesplatser för aristokratin och som tillflyktsplatser undan bullriga stadsmiljöer, 

klostren på medeltiden använde trädgårdar i praktiskt och självförsörjande syfte, de 

fransk-italienska trädgårdarna var statussymboler, från och med 1700-talet växte 

trädgårdar fram med estetiska och senare för vetenskapliga ändamål.
100

  

 

Idag har odlandet blivit en rörelse: det odlas på landet, på kolonilotter och på balkonger 

och tak inne i städerna.
101

 Gerillaodling är en extrem variant där man sår på platser där 
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 För en bra redogörelse av sambandet mellan grönska och hälsa och tips på hemsidor och litteratur, se 
Norfolk 2003:24ff samt American Horticultural Therapy Association’s hemsida www.ahta.org.  
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ingen annan sår för att skapa grönska som ett politiskt budskap mot modernismens och 

urbanismens nedsmutsning och förgiftning.
102

 Liksom för hälsoaspekterna kan 

kulturella resurser vara både en förutsättning genom att engagera fler intressenter än 

bara de som ser kommersiella syften med växthuset, och en potential för kulturella 

uttryck, genom att koppla med nationella och internationella rörelser eller med 

lokalspecifika kulturella aspekter. Har växthusodling existerat på platsen tidigare? Kan 

grödor från förr börja odlas i växthuset på nytt? Kombinerade med de sociala resurserna 

kan växthuset också bli en mötesplats för människor och en plats där kultur skapas och 

uttrycks.  

 

Kulturyttringar i växthusmiljö 

Man kan också se växthuset som en plats för kulturella uttryck, där man liksom i the 

Eden project i Cornwall, England, ger konserter och utställningar, och varför inte 

teateruppsättningar. I september 2010 anordnades en så kallad Skördefest i Storvreta där 

temat var lokalt och närproducerat. Särskilt lyckat var äppelmusteriet under dagen och 

teateruppsättningen på kvällen, där Panikteatern bjöd på en rysk föreställning som 

utspelade sig på ett värdshus och där publiken också var värdshusbesökare som åt 

närproducerad mat under tiden som spelet pågick. Men lite fantasi kunde ett sådant 

arrangemang kunna äga rum i ett växthus med passande innehåll och servering.
103

 

 

Kolonilotter och meditationsrum under tak 

Kolonilottsodlingen och trädgårdskulturen breder ut sig i Sverige.
104

 En spännande 

tanke är att i ett växthus hyra ut en plätt, precis som en kolonilott, där odlingssäsongen 

kan förlängas för de aktiva. För de invandrade svenskarna kan en växthusmiljö erbjuda 

ett klimat som påminner mer om deras hemlandsförhållanden så att de kan odla ”sina 

egna” kryddor och livsmedel. Hyran måste baseras på initialkostnaderna och de löpande 

utgifterna för växthuset. Exempel på detta saknas och idén kan vara värd att utveckla.  

 

På Röbäcks skogskyrkogård i Umeå har man byggt ett växthus som ett sorgekapell för 

de sörjande. Kyrkogårdarna är utemiljöer, både öppna och kalla, och underlättar inte för 

människor att sörja vid gravplatserna. De efterlevande behöver en plats som inger 

värdighet och tröst, och dit både religiösa och icke-religiösa kan komma för att minnas 
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 Se www.guerillagardening.org.  
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 Mer om arrangemanget kan läsas på http://www.storvreta.nu/storvreta/stallom/tidigare-
aktiviteter/varfor-en-skordefest/. Informationen hämtad 2012-07-21.  
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 Hendenberg 2010:10 
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och sörja och samtala. I ett växthus kan även symbolerna jord, eld (i form av tända ljus) 

och vatten gestaltas, en plats som är ljus och varm året om, men ändå med utsikt över 

begravningsplatsen. Viktigt är också formen på växthuset, det får inte i alltför hög grad 

likna ett produktionsväxthus.
105

 På grund av det och att minnesrummet måste ligga i 

anslutning till en begravningsplats är troligtvis denna växthusfunktion inte förenlig med 

så många andra funktioner. Om det ändå kan förenas med andra funktioner så är kyrkan 

en tänkbar aktör i spillvärme-växthus-projektet.
106

  

 

2.9. Estetiska resurser 

Alla sinnen finns med när man talar om potentialer för ett växthus. Smaken, dofterna, 

former och färger, att känna på exotiska plantor och även hur det låter eller inte låter 

inne i växthuset spelar roll för en konsument. Att utveckla den estetiska potentialen har 

bara växthusanvändarens fantasi som begränsning. Det kan också vara viktigt med den 

omvända estetiska potentialen, nämligen att spillvärme-växthus-systemet inte stör 

landskapsbilden, inte avger besvärliga dofter till omgivningen, inte orsakar 

bullerstörningar, och så vidare.  

 

Kreativitet och hälsa 

Även dessa resurser är kopplade till hälsoaspekterna, men också till kreativa aspekter. 

Visuell och audiell stimulering, liksom smak- och känselupplevelser, kan förlösa 

kreativitet på andra områden, vilket i sin tur har en läkande betydelse. Växthuset kan på 

så sätt ge växt inte bara åt växterna utan också hos besökarna. Att skapa platser för 

tystnad och eftertanke i gröna miljöer har blivit en åtråvärd tillvaro för den moderna 

människan, vilket tar sig i uttryck ibland annat de 500 000 fritidshus som svenskarna 

äger.
107

  

 

Biologisk mångfald upplevs hos människan inte i första hand genom att det finns många 

av en eller några arter, utan genom de olika kontrasterna mellan olika sinnliga 

upplevelser av naturen.
108

 Monokulturen i ett produktionsväxthus kanske inte möter 
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 Karlin 2008 
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 Som tidigare delaktig i föreningen Etik & Energi vet jag också att Svenska Kyrkan letar 
energieffektiviseringsåtgärder för alla sina byggnader och att man på många håll övergår till 
närvärmeproduktion, som är en lokalare variant av fjärrvärme. Spillvärmelösningar är säkert välkommet 
och man kan kanske bygga mer fler växthus med olika funktioner. 
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detta behov, men kan i sig vara en kontrast av grönska mot exempelvis betonglängorna i 

en storstad. 

 

Visuell potential 

Det finns också spännande visuella potentialer med själva växthuset, till exempel 

Plantagon, där växthuset är format som en stor sfär och där odlingarna transporteras 

uppåt i en cirkulär rörelse för att öka solinstrålningen. På detta sätt antas skörden och 

avkastningen kunna öka. Sådana projekt är i regel alltför dyra för att kunna räkna hem 

som enbart en produktionsanläggning. Andra värden måste då blandas in som kulturella, 

estetiska eller sådana som hör till ett lokalsamhälles image utåt.
109

 

 

Smakpotential 

Smaken hos det som odlas i en produktionsanläggning är naturligtvis ett viktigt 

mervärde som också kan marknadsföras. Böcker som ”Den hemlige kocken” och ”Äkta 

vara” av Mats-Eric Nilsson har på senare år öppnat ögonen på en bredare publik för den 

smaklösa och näringslösa mat svensken nuförtiden stoppar i sig.
110

 

 

2.10. Diskussion och slutsats  

 

Potentialer 

Potentialen för spillvärme i Sverige är stor. Det geografiska område som har både störst 

industriell spillvärme och befolkning är de västra regionerna i Sverige. Här finns alltså 

stor potential för både ökad spillvärmeanvändning i fjärrvärmenäten men också för 

spillvärmedrivna växthus. Den medeltempererade spillvärmen däremot är mer utspridd 

geografiskt, och finns framför allt i skolor och kontorslokaler, det vill säga överallt. Här 

kan man tänka sig att det också finns en potential i områden som har stor befolkning 

men ingen industriell spillvärmepotential, exempelvis Stockholmsområdet. Det finns 

också utrymme för ökad inhemsk växthusproduktion, givet ökad stimulans av den 

inhemska förfrågan av sådana produkter.  

Tillsammans ger detta att det troligtvis finns goda förutsättningar för fler spillvärme-

växthus-projekt över hela landet, även om det behövs göras mer lokalinriktade studier 

för att veta var. Varför byggs då inte fler växthus? En rationalisering genom minskat 
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antal växthus och ökad storlek på växthusen är en utveckling som följer hela jordbruks- 

och livsmedelssektorn. För att vända trenden och öka lokala initiativ av växthusprojekt 

behövs strategiska politiska satsningar men också kreativa modeller bland lokala 

aktörer.  

 

Hållbarhetsaspekter 

De ekonomiska förutsättningarna verkar alltid vara de viktigaste: betalar sig projektet 

eller inte? I hållbarhetssammanhang måste dock även andra faktorer räknas med: är 

materialet som används framtaget på ett hållbart sätt, har man behövt frakta det långa 

avstånd eller kan man använda sådant som finns lokalt? Klarar man att skapa lokala 

kretslopp av de näringsämnen och det vatten som används? Hur ser maktförhållandet 

mellan de olika aktörerna ut? Vilka kulturella och sociala förutsättningar finns på plats 

som kan bära projektet även när det inte är lika ekonomiskt bärande? 

 

Inom det som kallas Omställningsrörelsen, och som har rönt särskilda framgångar i 

Gävleborg, Hälsingland och Jämtland, men också Mälardalen
111

, har det visat sig att det 

går att mobilisera lokala aktörer på ett framgångsrikt sätt för hållbarhetsprojekt. Växthus 

torde därför kunna vara en del av sådana lokala yttringar.    

 

En annan aspekt i hållbarhetdiskussioner är också behovet av den ökade 

självförsörjningen av exempelvis livsmedel, dels på grund av klimateffekterna av alla 

transporter, dels på grund av svårigheten att transportera produkter över hela världen vid 

en eventuell kommande energibrist (särskilt olja). 2008 skördades exempelvis 16 223 

ton tomater i Sverige, medan det importerades 85 180 ton.
112

 Det finns alltså stort 

utrymme för expansion av inhemsk odling av tomater, om priserna kan hållas nere och 

om vi kan börja odla tomater året runt och tillräckligt billigt. 

 

Synergieffekter 

Man skulle kunna anta att positiva synergieffekter kan uppstå om spillvärme och 

växthus planeras och integreras samtidigt och från början. Då kan energieffektiva och 

klimatsmarta strukturer byggas rätt från början, och tillsammans med viktiga sociala 

och kulturella aspekter, i motsats till vad som ofta sker när lösningar så att säga läggs 
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 Se mer på Omställningsrörelsens hemsida http://transitionsweden.ning.com/ och på 
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som ett lapptäcke på befintliga verksamheter. Detta torde gälla såväl för spillvärme-

växthus-system som för samhällssystem i stort. Fallstudien kan ge viktiga ledtrådar i 

detta. 
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3. Fallstudie Habo 

 

Figur 6. Växthuset och biogasanläggningen i Habo. Foto: Samuel Christiansson 

 

Med denna fallstudie görs jämförelser mellan det som sagts hittills och ett befintligt 

spillvärme-växthus-system i Habo, det som kan ses i Figur 6. Fördelen med en fallstudie 

är att den kan konkretisera det som sagts i den allmänna litteraturstudien, exempelvis 

kostnader för växthusinredningen som är beroende på vilken verksamhet som bedrivs i 

växthuset. Informationen har hämtats genom ett studiebesök på anläggningen med 

formella intervjuer på plats och via informella telefonsamtal och mailkorrespondens. I 

linje med den tidigare teoretiska delen behandlas förutsättningar och potentialer under 

varje PEBOSCA-resurskategori. 

  

Till arbetet med den här rapporten har platser med spillvärmeuppvärmda växthus 

eftersökts och det finns några stycken i landet, men inte särskilt många. Spillvärme-

växthus-systemet i Habo är än så länge det enda med spillvärme från biogasproducerad 

el, något som uppmärksammats både hos Jordbruksverket och hos Länsstyrelsen i 

Stockholm. Den var dessutom intressant för Växthusprojektet i Haninge, där en av 



Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv 2012 
 

  Sidan 42 

målsättningarna är att bygga det spillvärmeuppvärmda växthuset i anslutning till både 

reningsverk och en tänkt biogasanläggning.  

 

3.1. Kort historik Habo 

Marcus Söderlind, ägaren av Söderlinds ekologiska grönsaker i Habo, har jobbat inom 

odlingsbranschen med alla slags produktionsinriktningar i många olika sammanhang. 

Han har också arbetat med miljöfrågor inom samma bransch, bland annat på 

länsstyrelsen i Skåne. När han läste till trädgårdsingenjör på Alnarp träffade han sin 

nuvarande sambo Emma Lundin, och 2003 flyttade de från Blekinge till Tenhult, 

utanför Jönköping, där Emma fick jobb på Jordbruksverket och Marcus på 

Naturbruksgymnasiet.  

 

Marcus och Emma började odla grönsaker och jordgubbar på en arrenderad mark och 

sålde på torghandeln i Jönköping. Affärerna växte och 2007 köpte de en egen fastighet i 

Habo för att kunna göra egna investeringar. I Habo byggde de sitt första växthus, utan 

uppvärmning, där de odlade för ”plantuppdragning” och tomater. Detta växthus rasade 

under snömassorna vintern 2010, och när de byggde det andra växthuset bestämde de 

sig för ett uppvärmt sådant. Marcus och Emma tyckte inte att de ekologiska produkter 

som såldes i Jönköpingstrakten var tillfredsställande och de bestämde sig för att börja 

odla fullskaligt ekologiskt och fylla en nisch som enligt dem själva inte var fylld innan. 

 

Redan från början fördes en dialog med grannen, Dan Waldermarsson, om hur 

uppvärmningen av växthuset skulle kunna ske. Dan är från bygden och bedriver 

köttproduktion genom tjuruppfödning på gården bredvid Marcus och Emma. På ett 

tidigt stadium diskuterade Marcus och Dan fliseldad värmepanna, men investeringen 

skulle bli alltför stor. En annan idé var att göra biogas, antingen för 

drivmedelsproduktion eller för elproduktion. Drivmedelsproduktion innebar en mycket 

stor investering för att vara på gårdsbaserad nivå, så elproduktion var den lösning som 

låg närmast. I en elproducerande biogasanläggning driver biogasen en motor, som i sin 

tur driver en generator som genererar el. Elen säljs och levereras ut på det vanliga 

elnätet. Bara 40 % av biogasenergi går åt till elproduktion, resten blir spillvärme. Den 

värmen kunde ledas över till Marcus och Emmas växthus med mycket lite förluster. 

Hela anläggningen fick på så sätt en mycket hög verkningsgrad och verkade på längre 

sikt kunna räknas hem ekonomiskt. 
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Växthusytan dimensionerades efter den beräknade värmen som biogasanläggningen 

kunde leverera och bestämdes till en storlek på 1500 m
2
. Växthuset började byggas på 

våren/försommaren 2010, och biogasanläggningen på sommaren. Hela spillvärme-

växthus-systemet skulle ha varit klar på hösten, men man hade stora problem med 

leverantören av biogasanläggningen, vilket gjorde att man inte kunde förlänga säsongen 

som man hade hoppats under vintern 2010/11.  

 

I studiens fortsättning används bara Marcus namn när det handlar om växthuset och 

samarbetet med Dan. 

  

3.2. Fysiska resurser i Habo 

 

”Växthus är en kompromiss av biologi, teknik och ekonomi, och inget av det blir optimalt.” 

(Marcus) 

 

För tomatodlingen, som dominerar i växthuset, så uppstod den största kompromissen i 

växthuset i valet mellan ljus och värme. Väggen består av en dubbelfolieplast med luft 

emellan och inte av det vanliga 5 mm-glaset, vilket ger ett sämre ljusinsläpp men en 

bättre värmebevaring. Eftersom det odlas året runt i växthuset och värmetillförseln är 

konstant året runt, var det framför allt de kalla vintermånaderna som avgjorde detta val.  

 

Ventilation 

Men i plastväxthus är det svårare att styra fukten, vilket i sin tur kräver mer ventilation. 

Lösningen på detta var att odla framför allt tomat, som klarar högre temperaturer. Då 

kan man varmvattnet i markrören ha högre temperaturer och luckorna i taket kan hållas 

öppna, så att värmeströmningen från botten till toppen av växthuset kunde användas för 

att dra med sig fukten ut. Detta passade för spillvärme-växthus-systemet i Habo, då 

elproduktionen pågår året runt och genererar ständig och hög värme.  

 

Vatten 

Vattnet hämtas från en egen brunn och används sparsamt i bevattningen. Det mesta tas 

upp av växterna, något dunstar men kondenserar tillbaka till markbäddarna igen. Det 

vatten som blir över från bordsplanteringarna samlas upp och används ute på 

frilandsodlingen. Att använda växthuset som vattenreningsanläggning är inte aktuellt 
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eftersom det skulle innebära stora investeringar och ytterligare en komplicerande faktor 

i systemet som helhet. Här finns säkert potentialer för gårdens räkning, men det är inget 

som har diskuterats. 

 

Energi 

 

 

Figur 7. Schematisk skiss över energibalansen i Habo spillvärme-växthus-system. 

 

I Figur 7 beskrivs energianvändningen i Habo. Hela biogasanläggningen producerar 

omkring 1 miljon kWh per år. 40 % (400 000 kWh) av detta kommer från den spillning 

som de 300 tjurarna på Dans gård producerar, omkring 40 % från godisrester från 

Toms-Webes godisfabrik i Habo (se Figur 7), och omkring 20 % från inköpt gödsel 

(1500-2000 m
3
). Energiproduktionen från biogasanläggningen fördelar sig på omkring 

400 000 kWh el och 600 000 kWh värme. Enligt tillverkaren använder 

biogasanläggningen själv omkring 20 000 kWh el till pumpar och omrörare varje år, 

resten säljs ut till elnätet. Vintertid kan upp emot 15 % av den producerade värmen 

också återvinnas till rötningsprocessen. Annars går all övrig värme till växthuset. Totalt 

används 400 000 kWh värme varje år i växthuset, vilket innebär att en stor del av den 

producerade värmen vädras bort. Det kan ses både som ett slöseri och som en potential 

för framtida expansion av verksamheten.
113

 

 

                                                           
113

 Waldermarsson, intervju 2012-07-24 
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Figur 8. Toms-Webes AB, den godisfabrik i Habo som levererar godisrester till biogasrötningen i biogasanläggningen. Foto: Samuel Christiansson 

 

Växthuset har tre olika styrsystem för klimatreglering: en för temperaturen i botten- och 

väggrör, en i klasrören mellan plantorna och en för temperaturen på bordsavdelningen. 

Dessa körs vid olika tidpunkter för att ge olika temperaturer på dygnet i växthuset: 16 

°C på natten och 23-24 °C på dagen. Då växthuset är dimensionerat för en 

medeltemperatur på 18 °C året runt, måste värmen levereras på en nivå som kan ge den 

temperaturen i växthuset även under vintertid. Utgångstemperaturen från biogasmotorn 

ligger normalt på mellan 50-60 °C, vilket fördelas ut i de olika värmesystemen
114

, men 

på vintern eldas också biogas i en panna i en container bredvid elgeneratorn. På så sätt 

har man en beredskap för att kunna leverera upp till 90 °C i växthuset för att kunna 

smälta undan snö och is på växthustaket under vintern.  

 

”Egentligen borde man stänga av värmen mitt i sommaren men när biogasmotorn stängs av 

går motorkylaren igång och då drar den energi, så antingen eldar man för kråkorna i 

växthuset eller så gör man det för kråkorna i biogasanläggningen.” (Marcus) 

 

Regleringen av värmen i växthuset sker alltså i praktiken genom att öppna och stänga 

växthusets takluckor, särskilt under senvår, sommar och tidig höst. Anledningen till att 

regleringen inte görs i biogasanläggningen är för att det för detta krävs en eldriven 

kylanläggning, och investeringskostnaderna och de löpande energikostnaderna för 

denna bedömdes bli större än att reglera värmen på det sätt som görs idag. Dessutom 

                                                           
114

 Det finns inga ritningar på hur värmesystemen är dragna, varken hos Marcus eller hos dem som 
levererade dem, men enligt Marcus är fördelningen mycket jämn och temperaturdifferensen mellan 
inkommande och utgående varmvatten genom hela växthuset är omkring 10 °C.    
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ansågs det bättre att ha en jämn temperatur i växthuset och en bastemperatur som gör att 

rören alltid är varma. Det kan på sikt vara intressant att investera i ett kylsystem som 

består av ett sprinklersystem utanpå växthuset som kyler själva byggnaden med vatten. 

 

 

Figur 9. På en skärm inne i containern med biogaspannan visas en schematisk bild över biogasanläggningen. Som man ser i det högra hörnet 
eldades alltså ingen biogas den här tiden på året, utan det görs på vintern, när värmen måste toppas. Elgeneratormotorn har en teoretisk 
maxeffekt på 75 kW och gaspannan på 120 kW. Den teoretiska maxeffekten på hela anläggningen är sammanlagt nästan 200 kW. Foto: Samuel 
Christiansson 

 

Elgeneratorns maxkapacitet är 75 kW (se Figur 8) men bör enligt tillverkaren inte 

överskrida 65 kW. Förutom den el som används i biogasanläggningen, ca 20 000 kWh 

per år, så levereras resten ut på elnätet. Elen till belysning och annat i växthuset måste 

än så länge köpas in utifrån eftersom regelverket inte tillåter att el säljs över tomtgränser 

i egna ledningar. En lösning på detta kan vara att Dan köper marken av Marcus och att 

han på så sätt kan leverera el på egen tomt. Vilka vinster som skulle kunna göras med 

detta hade inte diskuterats.  

 

Det finns inga tydliga uppgifter på hur mycket el belysningen i växthuset använder, 

eftersom belysningen inte använts ett helt år än, när studien genomfördes. Under 2011 

använde hela Marcus gård 6981 kWh utan belysning, och under 2012 har mätarna bara 

lästs av för månaderna januari (2787 kWh), februari (2091 kWh) och mars (912 kWh), 

och då ingick hela Marcus gårds elanvändning med belysning. 
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Material 

Växthuset som byggnad levererades från Frankrike. Den består av specialbehandlad 

polyetenplast och inte PVC, eftersom det hade blivit ett avfallsproblem. Plasten är 

behandlad bara på ena sidan för att kunna hantera fukten i växthuset, och därför är det 

viktigt att den är vänd åt rätt håll.
115

   

 

Markarbetet med betonggjutningar och jordbearbetning i växthuset gjordes av Marcus 

och Dan själva. Det finns inga bra alternativ till betong i bottenplattan, eftersom denna 

ska kunna hantera tunga vagnar och plintar. Ur klimatsynpunkt är detta olyckligt 

eftersom cementtillverkning orsakar stora koldioxidutsläpp, och för att det är en 

begränsning i växthusodlarens val av material. En annan sådan begränsning finns också 

i valet av material på emballage- och förpackningssidan i den löpande verksamheten, 

liksom i valet av vissa oljor till maskiner och annat. 

 

De fyra kilometrarna värmeledningarna inne i växthuset beställdes av ytterligare en 

leverantör och svetsades av en licensierad svetsare. Energivävarna i taket och 

bevattningssystemet hade också särskilda leverantörer, men mycket av 

vattenledningssystemsbygget kunde göras av Marcus själv. Några livscykelberäkningar 

på använt material är inte gjort och krävdes inte heller för KRAV-certifiering.
116

 

 

3.3. Ekonomiska resurser i Habo 

 

”Det största jobbet är att räkna på allt innan man börjar och sen ska man få med banken på 

noterna.” (Marcus)  

 

Trädgårdsprodukter, till skillnad från jordbruksprodukter, är dyra produkter eftersom 

det är en arbetsintensiv produktion som kräver mycket insatsmedel (gödsel, vatten och 

näring) och en del investeringar. Skillnaden beror främst på att mycket inom jordbruket 

kan göras med maskiner. Vissa produktgrupper inom trädgårdsnäringen är visserligen 

”supermaskinella”
117

, som till exempel lök och morot, men många andra inte alls.
118

 

                                                           
115

 Söderlind, intervju 2012-07-24. Någon hade vänt den åt fel håll och fått stora problem med 
kondensen i växthuset, berättade Marcus.  
116

 Se punkt 4.6 Odling i växthus i KRAV:s regelpaket, http://www.krav.se/KravsRegler/4/6/ 2012-08-06. 
117

 Söderlind, intervju 2012-07-24 
118

 De afghanska arbetare som jobbar hos Marcus konstaterade att det inte var någon större skillnad i 
arbetsintensitet inom trädgårdsnäringen mellan Afghanistan och Sverige. Av det kan man förmoda att 

http://www.krav.se/KravsRegler/4/6/
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Investeringar 

Växthusbyggnaden inklusive markarbetet (schakt, gjutningar, mm) kostade omkring 1 

miljon SEK
119

, och inredningen med alla ledningar (inklusive 60 meter kulvert
120

 från 

biogasanläggningen), odlingsbord (se Figur 9), värmekulvert och ledningar för el och 

gas. Till detta kom extra kostnader på omkring 400 000 SEK för utrustning som 

belysning och bearbetning av jorden. Växthusets totala kostnad var alltså omkring 2,4 

miljoner SEK.  

 

 

Figur 10. De flyttbara borden som är en del av den extrautrustning som växthusinvesteringen utgörs av. Foto: Samuel Christiansson 

 

Biogasanläggningen med en 75 kW-motor, en omrörare och en rötkammare på 500 m
3
 

med maxkapacitet på 2500 ton gödsel kostade strax under 5 miljoner SEK, en 

investering som helt och hållet var Dans. Dessutom tillkom avgifter för bolagsbildning, 

då man var tvungen att skapa ett aktiebolag för att sköta driften av biogasanläggningen. 

Anläggningen beräknades ha en payofftid på 10-12 år, vilket är i längsta laget för ett 

                                                                                                                                                                          
det är likadant i många andra länder likaså. Det skulle vara intressant att se vilka tekniker som utvecklats 
i storproducerande länder som Holland. Söderlind, intervju 2012-07-24 
119

 Mycket av markarbetet gjordes av Marcus och Dan själva och räknas därför av dem som en låg utgift. 
I andra fall, där tjänsten måste köpas utifrån, kan detta arbete bli en större utgift än vad fallet var i 
Habo. 
120

 Det var en komplicerad historia att få den på plats och därför finns ingen verifikation i bokföringen 
som heter kulvert, utan den består av en mängd olika verifikationer. Söderlind, intervju 2012-07-24 
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projekt som det i Habo, enligt Dan, men han räknade ändå med lönsamhet på lång sikt, 

eftersom han såg potentialen i Marcus verksamhet.
121

  

 

Båda företagen tog olika slags risker: Dan lever framför allt på köttproduktionen med 

biogasanläggningen som en bisyssla; Marcus ansåg sig ha en upparbetad kundkrets som 

kunde utgöra en viktig baskundkrets för växthuset i Habo. Både växthuset och 

biogasanläggningen har erhållit investeringsstöd från Landsbygdsprogrammet, 1,6 

miljoner SEK för biogasanläggningen respektive 600 000 SEK till växthuset. 

 

Löpande utgifter 

 

 

Figur 11. Fördelning särkostnader i tomatodlingsföretag år 2008, procent. Siffrorna är framtagna som ett medelvärde av sju undersökta växthus. 
”Övriga särkostnader” avser plantor, substrat, växtskydd, avfall, plast, snören och annan material till odlingen. Lööv et al 2011:20 

 

Som framgår av Figur 10 är de stora löpande utgifterna löner och värme, vilket även 

konstaterades i kapitel 1 om ekonomiska förutsättningar.
122

 Enligt Marcus var det svårt 

att efter de två första åren bedöma hur många heltidstjänster arbetsinsatsen i växthuset 

totalt eller i genomsnitt omfattar. Där har funnits några praktikanter, ungdomar som 

sommarjobbare och några afghanska flyktingbarn med svenskt medborgarskap, och 

lönerna varierar med ålder och kompetens. De flesta arbetar ute på frilandsodlingen, 

men de som utvecklas bäst får möjlighet att arbeta även i växthuset, där större 

noggrannhet krävs.
123

 Biogasanläggningen har bara en anställd, Dan själv. 

 

Värmepriset för spillvärmen från biogasanläggningen är fastställt till 0,40 kr/kWh, och 

grundar sig på alla de investeringskostnader och alla de löpande utgifter för 

biogasanläggningen som är omtalade ovan. Denna uträkning har liksom dem för 

växthuset ägt rum utan de särskilda kalkyleringsmetoder som omnämndes i Claar & 

                                                           
121

 Waldermarsson, intervju 2012-07-24 
122

 Där refererades till Lööv et al 2011:19. 
123

 Söderlind, intervju 2012-07-24 
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Larsson (2009), och det finns inga bevarade noteringar på detta. Det meddelades dock 

att flisvärme, som var det alternativ som låg närmast till hands, inte var aktuellt, trots att 

värmepriset från flis bara är hälften (0,20 kr/kWh), och detta berodde på att 

investeringen i flispanna med avskrivningar och räntor bedömds bli en större utgift än 

biogasanläggningen, även på sikt. 

 

Efter värme- och lönekostnader kommer i storleksordning kostnader för odlingsfrön, 

avskrivningar och räntor, elkostnader, transporter av produkterna (storstäderna och hela 

södra Sverige), samt kostnader för olika kompetenser, framför allt på växthussidan.
124

 

Enligt gammal praxis så är det alltid säljaren som betalar frakten för de 

grönsaksprodukter som köps, vilket gör att köparen sällan har en bra uppfattning om 

vad det kostar att frakta varor av olika storlek. Det bästa är naturligtvis att fylla 

lastbilarna med varor än att de går halvfulla, men incitamenten är dåliga för 

effektivisering på transportsidan så länge säljaren måste stå för transportkostnaderna. 

Här uppstår därför onödigt höga fraktkostnader för säljaren.
125

  

 

För biogasanläggningens del köps löpande godisrester från Toms-Webes godisfabrik 

och externt gödsel från kringliggande bönder, mellan 1500-2000 m
3
 extra. Det löpande 

underhållet av anläggningen är än så länge framför allt oljebyte i och renovering av 

motorn i elgeneratorn. Garantitiden är bara ett år och större reparationer framöver kan 

bli kostsamma.
126

 

 

Konkurrenskraft 

Konkurrenskraften i Habos spillvärme-växthus-system anses bero på man inte behövde 

låna pengar till en flisanläggning eftersom en sådan hade krävt ett mycket större växthus 

och större investeringar, samt i växthusets fördelar. Växthusföretagets affärsplan anger 

att alla produkter ska vara ekologiskt odlade, det ska bara vara egna produkter och inte 

inköpta från annat håll, smaken ska vara maximerad genom särskilda odlingsmetoder
127

 

och val av sorter, och produkterna ska alltid vara maximalt dygnsfärska
128

. Produkterna 

är dyrare än vanligt men man har lyckats bygga upp en kundgrupp sedan 2003, dels 

                                                           
124

 Kompetensen köps från privata företag eller länsstyrelsen, men viss kompetens subventioneras av 
Landsbygdsprogrammet. Söderlind, intervju 2012-07-24  
125

 Söderlind, intervju 2012-07-24 
126

 Kostnaderna för dessa löpande utgifter redovisades inte i Waldermarsson, intervju 2012-07-24. 
127

 Mindre kvävegödsling och längre odlingstider är två metoder som kan bygga upp mer smak i 
produkterna. 
128

 De plockas dagen innan eller samma dag. 
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genom torgmarknadsförsäljningen i Jönköping på lördagar, dels genom en liten 

försäljning i gårdsbutik en kväll i veckan och dels genom stadiga kunder bland 

restauranger och grossister. Genom att man också har tillgång till spillvärmen året runt 

är odlingssäsongen längre för växthuset i Habo än för andra, vilket också förlänger 

försäljningssäsongen under året. 

 

När studiebesöket gjordes i juni 2012 var elpriset rekordlågt (0,12 kr/kWh), vilket 

innebar att biogasanläggningen vid tillfället inte var ekonomiskt bärande. Dan räknade 

dock med att priset på el i Sverige på sikt måste höjas till europeisk nivå och att 

anläggningen då skulle bli lönsam igen.
129

 

 

Mervärde 

 

”Biogas ett fantastiskt försäljningsargument eftersom vi använder energi som bildas vare 

sig vi behöver den eller inte och som annars bara går förlorad, men som ändå lämnar de 

dyrbara näringsämnena orörda…Men det är hopplöst att få ut detta på marknaden; 

försäljaren i försäljningsorganisationen lyckas inte alls med det.” (Marcus) 

 

De flesta grossistkunder tittar på priset och är inte intresserad av tomater för 26 kr/kg 

när man kan köpa ekologiska tomater från Holland för 10 kr/kg i Helsingborg. Detta 

trots att tomaterna i Habo enligt Marcus är både rödare och har mer smak. Problemet 

ligger enligt Marcus inte hos konsumenterna av tomater, utan i distributionsleden och 

när det läggs i disken på ICA och COOP. När man köper tomaten i butik vet man inte 

vem som levererat den, bara om den är svensk eller utländsk. 

 

”Men den frågan är det ingen som tar i, eftersom man inte reder ut den…Det är lättare att 

stå att säga att man får mest mervärde om man säljer på gården och mindre om man säljer 

på torget…allt i procentsatser…” (Marcus) 

 

För en produktionsanläggning med helekologiska produkter räcker i regel inte en lokal 

marknad. För växthuset i Habo är därför de långväga transporterna en kompromiss tills 

de mer närliggande marknaderna börjar betala för mervärdet. 

 

 

 

                                                           
129

 Waldermarsson, intervju 2012-07-24 
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Framtid 

Investeringsbehoven framöver är flera: bättre klimatstyrningsanläggning som kan 

kommunicera med biogasanläggningen, vilket inte är lätt då kombinerade biogas- och 

klimatanläggningssystem är unikt i Sverige; på sikt fler växthus; färdigställande av 

packeriet (Figur 11); och carportar för traktorer.  

 

Att kunna utnyttja koldioxiden i biogasen för gödsling i växthuset, såsom i 

konventionella växthus, skulle höja skörden avsevärt. I konventionella växthus köps 

koldioxid på tank eller skapas genom att elda propan. I Habo skulle rökgas från 

biogasanläggningen kunna föras från biogasanläggningen till växthuset – rör för detta är 

redan dragna – men det är osäkert vilka farliga gaser som uppstår förutom koldioxid när 

dessa eldas och som kan påverka de känsliga tomatplantorna på ett negativt sätt. 

Kontakter med sådana som vet, eller vidare forskning i ämnet, efterfrågas. 

 

En begagnad ackumulatortank har införskaffats billigt, men än så länge bedöms det vara 

för dyrt att installera den.
130

 Med en sådan skulle en del av överskottsvärmen som idag 

vädras bort i växthuset kunna lagras och utnyttjas på ett sätt som kan höja hela 

systemets energieffektivitet. 

 

 

Figur 12. Packeteriet som inte är färdigbyggt. Ett av framtida investeringsbehov. Foto: Samuel Christiansson 
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 En grov kalkyl visar att installationen av tanken, med alla rör och tillbehör, kostar mellan 2-300 000 
SEK. Waldermarsson, intervju 2012-07-24 
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Ekonomisk potential 

Den ekonomiska potentialen i hela spillvärme-växthus-systemet ligger i det förmodat 

ökade elpriset framöver, den konstanta värmetillförseln till växthuset och den 

överskottsvärme som detta idag medför, samt förmågan att framöver lyckas sälja 

mervärdet smak i odlingsprodukterna.  

 

3.4.  Biologiska resurser i Habo 

I växthuset i Habo odlas framför allt tomater, omkring 20 olika sorter, men också olika 

gurkor, paprika, kryddor (persilja, gräslök, timjan, oregano, mm), melon och 

utsättningsplantor (exempelvis sallad). På frilandsoldingen utanför finns hela 

grönsakssortimentet, rotfrukter (morötter, palsternacker), kålväxter (blomkål, broccoli, 

grönkål, med mera), inläggningsgurka, jordgubbar och ett brett sortiment snittblommor. 

Mångfalden av produkter är stor och det är framför allt för att 

torgmarknadskonsumenten vill kunna köpa alla sina grönsaker på ett och samma ställe. 

I övrigt är en mångfald av produkter bara ”stökigt” ur markplaneringssynpunkt.
131

 

 

Frilandsoldingen pågår från maj tills det fryser i början av november, medan det i 

växthuset odlas året runt. Tomatåret i Habo växthus börjar med sådd i början av 

december, utplantering i växthuset i mitten/slutet av februari då ljuset återvänder igen, 

och sen skördas de fram till december, även om smak och volym minskar med vinterns 

minskade ljus.
132

 

 

Näringsämnen och bekämpningsmedel i växthuset 

Växtnäringen köps i olika former av olika kunder, beroende på vad och hur mycket som 

behövs. Det vanliga är pelleterat hönsgödsel, blod- och benmjöl och andra restprodukter 

från livsmedelsindustrin, och stallgödsel från närliggande ekomjölkbönder.  

På bekämpningssidan används resistenta sorter, biologisk bekämpning (nyttoinsekter 

som parasitsteklar, mygglarver, kvalster, med mera, som odlas i bland annat Holland) 

och sådana kemikalier som är tillåtna i KRAV-odling. Dessa tillåtna kemikalier bryts 

ner fortare i naturen och är inte lika bredverkande som inom konventionell odling.  
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 Söderlind, intervju 2012-07-24 
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 Trots detta menar flera av Marcus kunder att hans tomater smakar mer i december än 
importtomaterna. Söderlind, intervju 2012-07-24 
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Växthuset är ett konstgjort ekosystem som inte har något utbyte med omgivande 

ekosystem. Energi, vatten och el tillförs utifrån, men forskning har också visat att 

växthuset kan läcka ut mer än vad man har trott. En lösning på detta kan vara att sluta 

vattensystemet i växthuset så att detta recirkuleras i växthuset.
133

 I Holland har tester 

genomförts med helt slutna system, men där blir kylanläggningarna i regel väldigt 

dyra.
134

 

 

Biogasanläggningens kretslopp 

 

Figur 13. Principskiss för biogasproduktion. Andersson 2010:6 

 

I enlighet med principskissen i Figur 12 tar biogasanläggningen till vara metangaserna 

från tjurgödslet, godisresterna och häst- och kogödsel från kringliggande gårdar genom 

rötning i en rötkammare. Metangaserna används för att köra motorn som driver den 

generator som producerar den el som sedan säljs ut på elnätet. Rötresterna läggs i en 

särskild bassäng (Figur 13), men kan på grund av eventuella GMO-rester i godisavfallet 

inte användas för att gödsla ekologiska livsmedelsodlingar som det i Habo växthus. 

Rötresterna används istället på Dans egna åkrar för att odla foder åt tjurarna. Dan är 

alltså inte själv en ekologisk bonde. Än så länge används inga organiska rester från 

växthuset i biogasanläggningen men det är något som har diskuterats. 
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 Kreuger et al 2008. Se även http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2009/11/svensk-
vaxthusodling-lacker-bekampningsmedel/  
134

 Van OS 1999 och Opdam et al 2004. 

http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2009/11/svensk-vaxthusodling-lacker-bekampningsmedel/
http://www.slu.se/sv/samverkan/kunskapsbank/2009/11/svensk-vaxthusodling-lacker-bekampningsmedel/
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Figur 14. Bassängen med rötresterna. Rötresterna används som gödsel på Dans åkrar. Foto: Samuel Christiansson 

 

Ekologiska frön 

Det finns inte resurser att ta fram frön som motsvarar de F1-hybrider som köps. F1-

hybriderna har förstärkta egenskaper genom en avel där egenskaper ”handplockas” för 

varje generation. Generationen efter F1-hybriderna har opålitliga kvaliteter vilket kräver 

att nya F1-frön måste framavlas för varje säsong.
135

 Det pågår en diskussion om 

huruvida dessa F1-hybrider utarmar den biologiska mångfalden, men KRAV har idag 

inga specifikationer kring detta och därför används de i växthuset i Habo. 

 

Biologisk potential 

Den biologiska potential man kan se i anläggningen är den som handlar om forskning 

och utbildning/bildning. Systemet som sådant är unikt i Sverige och både Marcus och 

Dan är öppna för att öka samarbetet med framför allt forskningen, då detta skulle kunna 

öka produktiviteten och kvaliteten på anläggningen. 

 

3.5. Organisatoriska resurser i Habo 

I dagens läge finns bara ett muntligt avtal mellan Marcus och Dan, som i framtiden ska 

formaliseras. Enligt det muntliga avtalet betalar Marcus bara för den värme som han 

använder till odlingarna, vilket innebär att Marcus i dagsläget inte betalar för den värme 

han använder när han vädrar växthuset. Kostnaden för vädringsvärmen står alltså Dan 
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 F1 står för Filial 1, som betyder ”son 1”, dvs den första avkomman efter korsning av två individer med 
specifika egenskaper. Se Abramoff & Thomson 1994. 
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för i dagsläget. Det muntliga avtalet har fungerat bra hittills eftersom de är så 

ömsesidigt beroende av varandra. Det finns däremot skriftliga avtal mellan Dan och 

leverantören av godisresterna till biogasanläggningen, Toms-Webes AB. 

 

Ägarförhållanden 

Marcus äger gården och växthuset med all inredning, inklusive värmekulverten, i en 

enskild firma. Dan äger hela biogasanläggningen, också i en enskild firma, men 

eftersom Jönköpings län inte tillåter miljömässigt tillståndspliktig respektive icke 

tillståndspliktig verksamhet i en och samma firma, startade Dan ett aktiebolag, Lånhult 

Biogas AB, som arrenderar anläggningen av Dan och sköter driften av den.  

Det fanns också en del komplikationer kring att vara delägare av hela systemet, vilket 

gjorde uppdelningen nödvändig. Uppdelningen påverkar dock inte den dagliga 

verksamheten och affärsrelationen på något sätt. 

 

Lagar 

De lagar som måste följas är många. För växthuset gäller bland andra: Miljöbalken
136

, 

skattelagstiftningen, ett 20-tal olika lagar för anställda (semesterlagstiftning, 

arbetstidslagstiftning, lagstiftning för minderåriga, med mera), den omfattande 

Arbetsmiljölagen, lagar om livsmedelssäkerhet
137

, EU:s regelverk för ekologisk 

produktion
138

, Avfallsförordningen (oljor, sopor, med mera)
139

, bygglov enligt Plan- och 

Bygglagen (PBL) och Räddningstjänstens regelverk om brandsäkerhet.
140

 

 

För biogasanläggningen gäller Lagen om foder och animaliska biprodukter, liksom 

Miljöbalken och PBL. Byråkratin kring biogasanläggningen beskrevs som 

”katastrofal”
141

 då Miljöbalken och PBL på flera sätt motsätter varandra.
142

 

Gödselhanteringen klassas som miljöfarlig verksamhet i biogassammanhang, trots att 

detta sker på daglig basis i den ordinarie köttproduktionsverksamhet som bedrivs av 

Dan på gården. Likaså för hanteringen av gasformiga bränslen måste Dan som 
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 Se de olika lagarna på www.notisum.se  
137

 Se http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/food_safety/index_sv.htm  
138

 Se exempelvis 
http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/ekologiskproduktion/reglerochkontroll.4.14586571
043c6e11ac80001105.html  
139

 Se http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-
2011927_sfs-2011-927/  
140

 Se exempelvis Lag om skydd mot olyckor, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM, och 
Lag om brandfarliga och explosiva varor, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm  
141

 Waldermarsson, intervju 2012-07-24 
142

 Carlman 2003:319f 

http://www.notisum.se/
http://ec.europa.eu/health-eu/my_environment/food_safety/index_sv.htm
http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/ekologiskproduktion/reglerochkontroll.4.14586571043c6e11ac80001105.html
http://www.sjv.se/amnesomraden/vaxtmiljovatten/ekologiskproduktion/reglerochkontroll.4.14586571043c6e11ac80001105.html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Avfallsforordning-2011927_sfs-2011-927/
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
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småskalig producent betala samma besiktningskostnader som de som har upp till 20 

gånger större anläggningar.
143

 

 

Även om Lantbrukarnas Riksförbund varje år gör en sammanställning för lantbrukare 

och djurägare med checklistor, hänvisningar och utdrag ur lagstiftningarna
144

, så är det 

inte helt enkelt att uppfylla allt och en del lagar krockar. Vid projekteringen av 

biogasanläggningen upplevdes regelverken onödigt omständiga ”för något som alla 

hejar på”.
145

 

 

”Jag har nog skickat in över 100-150 sidor till olika myndigheter om biogasanläggningen.” 

(Marcus) 

 

Vill man erhålla en ekologisk certifiering gäller exempelvis KRAV:s regler och 

uppföljning. Reglerna omfattar hur och vilka odlingsjordar som får användas och hur 

energianvändningen får se ut i växthuset.
146

 

 

Organisatorisk potential 

Det finns olika samarbetsformer för en anläggning som den i Habo, men den som 

föreligger idag var den som bedömdes som enklast. Marcus efterfrågade dock juridisk 

kompetens inom området för att se över hur samarbetet skulle kunna utformas på ett sätt 

som gynnar hela verksamheten om möjligt bättre. 

 

3.6. Sociala resurser i Habo 

De sociala resurser som förutsatte spillvärme-växthus-systemet i Habo var framför allt 

mellan Marcus och Dan, som bygger på bådas entreprenörskap och intressen för 

hållbarhet i olika former. Marcus beskriver också goda relationer med banken som en 

viktig förutsättning. 

 

En viktig tillgång är även de ungdomar som feriearbetar på odlingen i Habo. En relation 

finns mellan Marcus och SYO-konsulenten på högstadiet i Habo
147

 och med 
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 Dan trodde att detta härstammade från tider då småskalig biogasproduktion inte var aktuellt. 
144

 Se http://www.miljohusesyn.nu/  
145

 Söderlind, intervju 2012-07-24 
146

 Se mer på http://www.krav.se/KravsRegler/4/6/  2012-08-06 
147

 Marcus hade en bestämd grundregel vad gäller ungdomarna: om de inte kan ringa själva och söka 
jobb, får de inte jobb. Söderlind, intervju 2012-07-24 

http://www.miljohusesyn.nu/
http://www.krav.se/KravsRegler/4/6/
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Försäkringskassan, som kan placera exempelvis sjukskrivna i arbetsträning där.
148

 

Dessutom skickar Naturbruksgymnasiet i Tenhult praktikanter till Söderlinds, och 

Marcus själv sitter med i ett regionalt programråd för trädgård på det nya gymnasiet i 

Jönköping. Marcus hade inga kontakter med Arbetsförmedlingen och önskade det inte 

heller, då hans erfarenheter var att det ofta inte fungerade med den arbetskraft som 

förmedlades via dem. Än så länge handlar allt detta dock framför allt om 

frilandsoldingen och inte om växthuset, men växthuset har definitivt potential att i 

framtiden erbjuda likadana platser som frilandsodlingen gör.
149

 Biogasanläggningen har 

inga arbetsplatser att erbjuda och ser inte ut att kunna göra det i framtiden heller. 

 

Verksamheten på odlingarna i Habo går inte in under livsmedelsproduktion då ingen 

förädling sker på platsen. Ungdomar får annars enligt lag inte hantera pengar eller 

livsmedel. Den huvudsakliga sysselsättningen är ogräsrens och skörd. Problemet är att 

verksamheten är ytterst väderberoende, vilket gör att man inte kan garantera ett visst 

antal dagar eller när arbetskraften behövs.  

 

Den sociala potentialen är förhållandevis stor på anläggningen i Habo, framför allt vad 

gäller arbetstillfällen i växthuset och frilandsodlingen. Med ökad produktion ökar 

naturligtvis denna potential. Däremot finns ingen större potential att göra spillvärme-

växthus-systemet i Habo till en social mötesplats, bland annat för att det ligger en bit ut 

på landet och för att den inte heller är gjord med tanke på att möta sådana behov. 

 

3.7. Kulturella resurser i Habo 

Det fanns inga särskilda kulturella förutsättningar för verksamheten i Habo. Inte heller 

såg man sig som en särskild kulturell potential. Anläggningen är en renodlad 

produktionsanläggning och visioner för något annat fanns inte, även om det inte måste 

finnas någon motsättning mellan produktion och ett kulturellt utbud. 

 

Däremot hade en liten smakprovarverksamhet uppstått mer eller mindre spontant kring 

tomatodlingen i växthuset.
150

 Vid sådana tillfällen, då maximalt 25 personer samlas, får 

                                                           
148

 Rehabiliteringsmotivet är tvetydigt, menar Marcus: å ena sidan är det rekreativt att arbeta med det 
gröna, men det är också arbetsamt och stressigt på gården. Söderlind 2012-07-24 
149

 Den här sommaren, 2012, arbetade nysvenska ungdomar från Afghanistan på frilandsodlingen, en 
praktikant och en arbetstränande. Marcus var dock tveksam till om kommunen såg hans företag som en 
resurs. Söderlind 2012-07-24 
150

 Marknadsförs på hemsidan, se www.godatomater.se  

http://www.godatomater.se/
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de samlade prova tomaterna samtidigt efter stigande söthetsgrad och samtala kring varje 

sorts särskilda egenheter, hur de odlas, och så vidare. Verksamheten har sålts på den 

närliggande campingen, i några konferensanläggningar i närheten, i den lokala 

trädgårdsföreningen, eller som trivselövningar för företag eller avdelningar. Marcus såg 

dock inte någon större potential i denna verksamhet, mer än att det bland de smakande 

troligtvis också kan finnas potentiella kunder av större format. Verksamheten fortgår 

därför i sporadiskt format så länge det betalar sig och inte inkräktar på det övriga arbetet 

i alltför stor utsträckning.  

 

Möjligtvis kan ett visst folkbildningsdrag skönjas med verksamheten, men utbildningar 

och kurser är inget som diskuterats för växthuset eller för hela anläggningen. 

Studiebesök görs regelbundet från olika platser, men det är inget som marknadsförs 

eller sprids aktivt.  

 

3.8. Estetiska resurser i Habo 

 

Doft 

Denna aspekt har både med förutsättningar och potential att göra. Inledningsvis fanns 

förutom problem med installationen av biogasanläggningen också vissa problem med 

spridning av metangasdoft, vilket bland annat berodde på leverantörerna. Dels bildades 

under de två första månaderna en typ av icke-brännbar koldioxid som ”inte luktade 

honung” och det lock som täcker mixerbrunnen (Figur 14) där gödsel och godisrester 

blandas slöt inte tätt, vilket också gav upphov till dofter som inte var acceptabla på 

gården. Även tjurstallet avger dofter som ger upphov till visst missnöje när vinden 

ligger på över byn. Koldioxidproblemet är idag åtgärdat medan Dan själv måste täta 

mixerbrunnen.
151

 

 

Den doftmässiga potentialen i detta spillvärme-växthus-system ligger i att det sker en 

80-90 % luktreducering i själva rötningsprocessen av gödselresterna, eftersom det är de 

doftande metangaserna som tillvaratas och bränns. 
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 Waldersmarsson, intervju 2012-07-24 
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Figur 15. Mixerbrunnen där gödsel och godisrester blandas. Foto: Samuel Christiansson 

 

Smak 

Smaken är ett av mervärdena i växthuset i Habo, därav hemsidans namn 

godatomater.se. Denna aspekt är både en förutsättning för verksamheten och en 

potential, men än så länge är det svårt att sälja detta mervärde i större skala. 

 

Ljud 

Hela anläggningen är bullerfri, sånär som på traktorerna på de båda gårdarna och på 

biogasmotorn, en Cheva V8. Traktorerna kan anses tillhöra själva ljudbilden i det 

uppodlade landskapet kring Habo, och V8:an är väl instängd i en container och hörs 

ingenting utanför gården. Aspekten kan alltså bidra till en slags negativ förutsättning 

som blivit åtgärdad. 

 

Visuellt 

Hela biogasanläggningen ligger i en nedsänkning och utgör ingen större störning i 

landskapsbilden. Skulle växthuset varit en besöksanläggning fanns det anledning att 

fundera på utformningen
152

, men eftersom det är en produktionsanläggning byggde man 

”ett helt vanligt”. Denna aspekt berör alltså varken förutsättningar eller potential på 

nämnvärt sätt. 
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 Marcus trodde att besöksanläggningar snarare var lägre, har sadeltak och gärna är byggt i helt eller 
delvis trä. Söderlind 2012-07-24 
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3.9. Utmaningar och hållbara lösningar i Habo 

 

SWOT-analys och lösningar 

Enligt beskrivningen av PEBOSCA-modellens punkter i inledningskapitlet ska som 

punkt 2 en identifiering av utmaningar göras i det projekt där PEBOSCA-modellen 

tillämpas. Ett sätt att göra detta på är att göra en SWOT-analys av projektet.
153

 För 

anläggningen i Habo kan den se ut så här
154

: 

 

STYRKOR: 

 den goda smaken (A) 

 brett sortiment (E) 

 alltid färskt (A) 

 odlat utan kemikalietillsatser (B) 

 tillvaratagande av biogas (P, B) 

 rötningens doftreduktion av tjurspillning 

(A) 

 elproduktion med hög verkningsgrad 

genom avsättning för värmen i växthuset 

(P) 

 odling året runt och enkel ventilation 

genom konstant och jämnt värmeflöde (E) 

 bidrag erhölls motsvarande mellan 30 och 

40 % av investeringarna (E) 

  arbetsintensivt = fler arbetsplatser (S) 

 synergieffekt: en förhållandevis liten 

anläggning möjlig genom integration av 

biogas och växthus från början (P, E) 

 

SVAGHETER: 

 beroende av yttre elpriser (just nu extremt 

låga) (E) 

 klimatsystem kommunicerar dåligt med 

biogasanläggning (P) 

 bullrig elgenerator (A) 

 ingen makt över materialflödet: 

klimatnegativ betong/cement, glas och 

dylikt från andra delar av världen (P) 

 arbetsintensivt = dyrt (E) 

 grönsakssäljaren betalar för frakten, 

kunden förstår inte hur dyrt det är att köpa 

lite (E) 

 fula ekonomibyggnader = störning av 

landskapsbild (A) 

 

 

 

MÖJLIGHETER: 

 en plats för arbetsträning och 

rehabilitering (S)  

 bevarar och utvecklar bygdens 

odlingskulturarv (C) 

HINDER: 

 byråkratiskt lagkrångel (O) 

 el kan inte säljas över tomtgräns (E, O) 

 svårt att sälja mervärde (E, O) 
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 Berg 2010:145 
154

 SWOT:en berör systemets potential, snarare än dess förutsättningar och är inte komplett. Den är 
gjord för att visa hur man kan gå tillväga med PEBOSCA-modellen. 
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 stärker den ekologiska produktionen totalt 

sett (B) 

 värmelagring och användning av 

biogasens koldioxid kan öka produktion 

och effektivitet avsevärt (E, B) 

 eventuella GMO-rester i godisrester 

hindrar användningen av rötrester i 

växthus (B) 

Figur 16. SWOT-analys spillvärme-växthus-systemet i Habo. Kursivt innebär att en och samma faktor kan ha olika betydelser i SWOT:en. 
Arbetsintensivt innebär att det krävs många mantimmar och att det är icke-maskinellt arbete. Begreppet förklaras mer under stycket om 
Ekonomiska resurser i Habo. 

 

En enkel sammanställning av vilka PEBOSCA-resurser som berörs under respektive 

SWOT-område ser ut så här: 

 STYRKOR: P, P, P, E, E, E, E, B, B, S, A, A, A 

 SVAGHETER: P, P, E, E, E, A, A 

 MÖJLIGHETER: E, B, B, S, C 

 HINDER: E, E, B, O, O, O    

 

De fysiska resurserna har något fler styrkor än svagheter, och svagheterna är i dagsläget 

svåra att göra något åt. Materialflödet styrs av andra och för klimatanläggningens 

förbättring saknas erforderlig kompetens.  

De ekonomiska resurserna har också något fler styrkor än svagheter, men blir bättre när 

elpriset på sikt ökar igen.  

De biologiska resurserna är överlag positiva, men GMO-elementen i godisresterna är 

ett problem för näringskretsloppet och hållbarheten på anläggningen. Alternativ till 

godisresterna finns ännu inte. 

De organisatoriska resurserna har framför allt att göra med faktorer som ligger utanför 

verksamheten (lagar och politik) och som utgör hinder för den ekonomiska och 

ekologiska hållbarheten (kortare transporter genom lokalare marknad).  

Anläggningen är och har en social och kulturell potential som inte har utvecklats så 

mycket än. I dagsläget finns heller inte intresse att utveckla dessa potentialer. 

Som estetisk resurs har anläggningen både styrkor och svagheter, men svagheterna är 

osäkra eller redan åtgärdade. 

 

Investeringsbehoven som utmaningar 

Särskilda utmaningar framöver kan också uttryckas med de investeringsbehov som 

nämndes under stycket om Habos ekonomiska resurser:  
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 bättre klimatstyrningsanläggning: det innebär visserligen mer material som 

förmodligen kommer från långväga håll, men det skulle kunna ge en effektivare 

värmeanvändning (om man kan finna avsättning för den värme som inte används 

under den varma delen av året) och en bättre ekonomi 

 fler växthus (kanske några vanliga kallväxthus): även här mer material; 

möjligheten till annan verksamhet är tänkbar, men just nu är man helt inriktad på 

produktion och därför blir en kapacitetsutökning också en ökad social potential i 

form av fler arbetstillfällen och så vidare; en ökad ekologisk produktion innebär 

också behovet av större marknadsandelar och därmed större spridning av 

produkter och näringsämnen, samt ökad utsläpp på grund av transporter 

 färdigställande av packeriet: detta är framför allt en praktisk åtgärd som 

underlättar driften på växthusområdet 

 carportar för traktorer: också detta är en praktisk åtgärd som har en fördel av att 

kunna skapa en trevligare besöksmiljö och möjligtvis förlängd hållbarhetslängd 

på maskinerna då de kan skyddas från regn och snö 

 en anläggning som kan använda koldioxiden i biogasen för gödsling i växthuset: 

detta skulle öka den totala verkningsgraden, den totala skörden och den 

ekologiska profilen på anläggningen 

 en begagnad ackumulatortank för lagring av värme: ett bra sätt att lagra den 

överskottsvärme som anläggningen genererar framför allt sommartid; ökar 

effektiviteten och avkastningen på anläggningen 

 en kylanläggning i form av ett sprinklersystem för taket på sommaren: 

kostnadseffektiviteten och energianvändningen för en sådan måste jämföras med 

nuvarande kylsystem, som består av öppna luckor och vädring, innan något kan 

sägas om en sådan lösnings hållbarhet och rimlighet 

 

Integrerade lösningar 

Förslag på integrerade lösningar handlar om att integrera dels så många som möjligt av 

resurserna i lösningarna, men också om att integrera så många som möjligt av 

utmaningarna så att man kan lösa fler utmaningar på en gång. Till exempel, om Dan 

köper Marcus tomt och på så sätt kan sälja el direkt från biogasanläggningen till ett 

självkostnadspris (eller åtminstone billigare än den Marcus köper från elnätet idag) så 

kan Marcus ekonomi förbättras så att han kan göra fler investeringar (nytt klimatsystem, 

fler anställda, mer marknadsföring eller rentav installation av en ackumulatortank för 
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lagring av värme), systemet som helhet blir ännu effektivare och mer 

kretsloppsanpassat, vilket i sin tur ökar mervärdet på växthusets produkter, osv. 

 

3.10. Diskussion och slutsatser fallstudie Habo 

 

Synergier 

Det speciella med Habo-systemet var att biogasanläggningen och växthuset från början 

förutsatte varandra. Det var inte odlaren som var tvungen att ta initiativet, utan båda 

letade möjligheter i projektet och de båda är helt beroende av varandra. Så är det inte 

när en större industri ska förse en växthusodling med värme. Visserligen vill 

spillvärmeleverantören veta att han inte har skyldigheter att leverera värme när industrin 

går på lågfart, men industrin är i princip ekonomiskt oberoende av växthusodlarens 

framgångar och misslyckanden. Man kan säga att Habo-anläggningens samarbete har ett 

större symbiotiskt förhållande, då båda parter måste finna vägar att gemensamt stärka 

varandras verksamhet och mervärden, en slags relation som i hållbarhetssammanhang 

talar för ett större förtroendekapital som också kan innebära större långsiktighet. 

 

Organisatoriska utmaningar 

I Habo påtaladades det byråkratiska krånglet som i praktiken uttrycker en dubbelhet från 

politikerna: viljan att satsa på biogasalternativ och det byråkratiska motståndet mot det. 

Den här studien visar att det måste ske förändringar på politiskt nivå om hållbara 

alternativ ska kunna få fotfäste och växa i Sverige. Något som påtalades i Habo och som 

också togs upp i Claar & Larssons studie var behovet av att sälja hållbarhetsaspekter 

som mervärde i distributionsleden. För att åstadkomma detta föreslås att pengar satsas 

på utbildning och information i distribuentledet och ett visst regelverk och subventioner 

inrättas.  

 

Hållbarhet 

Att hela spillvärme-växthus-systemet har så hög verkningsgrad och att växthuset 

bedriver ekologisk odling gör det mycket intressant som ett alternativ för framtiden. 

System av det här slaget kan i princip byggas var som helst där det finns lantbruk eller 

tillgång till organiskt avfall. Det passar bättre som en småskalig och lokal lösning än om 

gasen i biogasanläggningen skulle användas till drivmedelsproduktion. För att 

producera drivmedel krävs större biogasanläggningar och därmed större mängd 



Potentialen för spillvärmeuppvärmda växthus i Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv 2012 
 

  Sidan 65 

organiskt avfall. Värmeöverskottet skulle också bli större, vilket i sin tur skulle kräva en 

större växthusareal för att kunna använda så mycket av värmen som möjligt. Möjligtvis 

kan ett större spillvärmeöverskott göra lagringsalternativ mer lönsamma. 

 

De organisatoriska lösningarna och ägarförhållanden i Habo uppstod som ett svar på de 

krav på verksamheten som bland annat Jönköpings län ställde. I 

hållbarhetssammanhang brukar demokrati och adaptive management
155

 lyftas fram som 

viktiga ingredienser i hållbart ägarskap, och båda dessa kan förmodligen sägas utgöra 

naturliga komponenter i spillvärme-växthus-systemet i Habo. Det är möjligt att det 

skulle kunna ha lösts på något annat sätt i Habo, men hur detta påverkar hållbarheten för 

anläggningen är svårt att bedöma och möjligtvis ett forskningsområde. 

 

Vad som försvagar hållbarheten i Habo är att Dan inte bedriver en ekologisk 

tjuruppfödning, att en stor del av det organiska materialet är rester från icke-ekologisk 

godisproduktion och möjligtvis att de frön som köps in i växthuset är F1-hybrider. Men 

för att kunna avgöra detta bör djupare studier göras i var och en av dessa aspekter: 

tjuruppfödning kan vara tillräckligt hållbar utan att fördenskull vara KRAV-certifierad 

eller liknande, den GMO som godisresterna eventuellt innehåller är mycket debatterad i 

hållbarhetssammanhang och en fråga som inte är fullt utredd ännu, och likaså finns 

delade meningar bland forskarna kring huruvida F1-hybrider påverkar den biologiska 

mångfalden eller ej. Idag är systemet ändå relativt kretsloppslutet med godisrester och 

frön utifrån, och utsläpp i form av obehandlat vatten till frilandsodlingen och koldioxid 

till luften. 

 

En hållbarhetsaspekt som skulle kunna göras något åt är den materialförbrukande 

aspekten. På sikt, om växthusproduktionen tar fart i landet, är det tänkbart med en större 

inhemsk produktion av de material som krävs för växthusen (glas, plast, emballage, 

oljor, mm), för att undvika de långa transporterna. För markarbetena måste 

växthusföretagen än så länge förlita sig på förbättrade hållbarhetsarbete inom cement- 

och betongindustrin, såvida inte andra lösningar tas fram med exempelvis lättare 

växthusmaskiner eller växthusmaterial, som inte kräver betongplattor.  

 

Den lokala marknaden för hållbar livsmedelsproduktion behöver också bli mer lojal mot 

de hållbarhetsinitiativ som tas lokalt. Marcus måste idag transportera sina produkter 
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 Se till exempel Walters 1986. 
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över stora delar av landet, när det egentligen finns potentiella köpare på närmare håll. 

Problemet är komplext och behöver förmodligen ett samarbete i större skala för att 

åstadkomma förbättringar för ekologisk växthusproduktion. 

 

De sociala, kulturella och estetiska aspekterna verkar spela mindre roll för hållbarheten i 

Habo, och även i de utmaningar och investeringsbehov som är uttalade för platsen. 

 

Jämförelser med Göteborg och Linköping 

Varför blev det något av anläggningen i Habo och inte i Göteborg och Linköping? Det 

har troligtvis med storleken att göra. Habo-anläggningen är en mindre anläggning än 

vad som skulle vara intressant för Göteborgs Energi eller Tekniska Verken i Linköping. 

Det innebar att det bara var två parter som skulle ta ställning till genomförandet och de 

faktorer som bearbetades var färre, mer överblickbara och förmodligen lättare att 

hantera.  

 

Det var framför allt de ekonomiska aspekterna som var avgörande för anläggningen i 

Habo. Den ekonomiska risken kanske inte var lägre än i de tänkta anläggningarna i 

Göteborgs- respektive Linköpingsstudierna, men beloppen var lägre och därför var det 

delvis lättare att räkna hem. Både Dans och Marcus ekonomiska förutsättningar, med en 

köttproduktion respektive upparbetad kundkrets för växthusprodukterna, gjorde det 

möjligt att grunda verksamheten på en ekonomisk bas. Det var alltså ekonomiska 

förutsättningar i Dans och Marcus tidigare verksamhet, och inte anläggningens 

potentialer, som utgjorde grunden för att starta verksamheten. Kanske krävs i dagsläget, 

innan en större inhemsk marknad skapats för denna typ av anläggningar, att det finns en 

större ekonomi i grunden som kan bära projektet.  

 

Jämförelsen av investeringskostnader mellan Claar & Larsson (2009) och Habo visar 

ungefär på samma siffror: ett växthus av storleken 1500 m
2
 kostar omkring 1 miljon 

SEK i material- och installationskostnader. Övriga kostnader – inredning och extra 

kringkostnader – beror på val av verksamhet, och i Marcus fall innebar valet av den 

produktion som bedrivs ytterligare investeringskostnader på sammanlagt 1,4 miljoner 

SEK. Claar & Larsson (2009) tittar vidare på installationskostnader för 

fjärrvärmeuppvärmning, vilket skiljer sig så från spillvärmelösningen från 

biogasanläggningen i Habo att en jämförelse inte blir intressant. 
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Med ett värmepris på 0,40 kr/kWh i dagsläget, kan man enligt Figur 7 i förra kapitlet 

konstatera att kg-priset på tomater på 26 kr/kg hos Marcus ligger något högre än 

figurens snittpris på 23-24 kr/kg. Anledningarna till detta kan vara flera: Claar & 

Larsson (2009) är för det första tre år gammal och det har skett en viss prisutveckling 

sedan dess. Växthus är dessutom enligt Marcus dyra att bygga och kräver, enligt 

beräkningar han själv gjort i Jordbruksverkets regi, en tomatkostnad på 26-29 kr/kg.
156

 

Det som kan variera och som också gör det mycket svårt att beräkna i kalkylerna är 

priset för transporter av tomaterna, som kan ligga mellan 2-5 kr/kg, beroende på vart det 

skickas och hur mycket som skickas.  

 

Riktlinjer för spillvärme-växthus-samarbeten 

I förra kapitlet föreslog Fors (2004), i sin undersökning av relationerna mellan 

industriella spillvärmeleverantörer och fjärrvärmebolag, riktlinjer för spillvärme-

samarbeten som kan vara vägledande även i den här studien. Vid en jämförelse med 

samarbetet i Habo kan följande slutsatser dras
157

:  

 ta fram ordentlig energifakta och gör den tillgänglig för alla parter – detta 

gjordes i Habo  

 tillåt alla parter att tjäna pengar, men diskutera inte ekonomi i ett tidigt skede – 

båda tilläts tjäna pengar men ekonomi var den centrala diskussionen redan från 

början 

 utforma stabila avtal som överblickar en längre tidsperiod, 5-10 år; värmen är 

en viktig del för mottagaren, men förmodligen en perifer del för den som 

producerar spillvärmen – avtalen mellan Marcus och Dan anses av dem själva 

vara stabila, trots att de bara är muntliga, eftersom de är ömsesidigt beroende av 

varandra; redan från början kalkylerades med en payofftid på omkring 10 år; 

spillvärmen är avgörande för växthuset och på sätt och vis perifer för Dan, som 

har sin huvudsakliga inkomst från tjuruppfödningen 

 fokusera på totala vinster med samarbetet (miljömässiga, PR) – det görs på sätt 

och vis, vilket också visas av den uppmärksamhet som anläggningen rönt hos 

Jordbruksverket och andra liknande aktörer 

 från idé till förverkligande tar alltid längre tid än man tror – även detta stämde i 

fallet Habo, bland annat på grund av strul med leverantörer och på grund av att 
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 Referenser till dessa beräkningar kunde inte hittas. 
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 Fors 2004:4-6 
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olika delsystem i anläggningen inte kommunicerade väl med varandra från 

början 

 

På det hela stämmer alltså rekommendationerna från Fors (2004) bra på samarbetet i 

Habo, med enda skillnaden i den andra punkten, där ekonomin varit central i Habo hela 

vägen. Det bör åter betonas att både Marcus och Dan hade en ekonomisk bas att stå på 

innan de gick in i samarbetet: Marcus hade en etablerad kundkrets av trogna köpare, och 

Dan hade köttproduktionen. Det var förmodligen av den anledningen man inte uttryckte 

någon större entusiasm kring det stora bidrag de fick av Landsbygdsprogrammet. Det 

var välkommet men inte avgörande för verksamheten. En viktig lärdom av detta kan 

vara att inte vara alltför beroende av ekonomiskt stöd innan man går in i projekt av 

liknande slag, utan se till att det finns en ordentlig ekonomisk bas från början. Fler 

fallstudier behövs dock för att kunna bedöma hur viktig en sådan synpunkt är.  

 

Det kan också diskuteras om en ändring av fokus skulle kunna utveckla den totala 

verksamheten ännu mer. Marcus menade att en fullskalig ekologisk växthusodling var 

ett framgångsrecept för växthuset i Habo, eftersom övriga ekologiska växthusodlare 

kring Jönköping inte fyllde det måttet. Om hela anläggningen gjordes ekologiskt 

hållbar, genom exempelvis KRAV-märkning av tjuruppfödningen och någon form av 

miljömärkning av godisresterna och inköpt gödsel till rötkammaren, kanske skulle ge en 

större uppmärksamhet, fler ekonomiska stöd och bidra som inspiration för fler liknande 

verksamheter i landet. 

 

Marcus synpunkter  

Marcus tror att det går att värma växthus även med medeltempererad spillvärme, om 

man hittar tillfredsställande lösningar för överföringen av spillvärmen till växthuset. 

Alternativen är värmeväxling via vätskefyllda rör eller varmluft, men för detta behövs 

förmodligen en teknikutveckling och kompletterande värmelösningar, särskilt om man 

vill förlänga odlingssäsongen i växthuset.  

 

Det påpekades också att det är svårt att få ekonomi på ett produktionsväxthus som är för 

litet, vilket kan vara bra att ha i åtanke för Växthusprojektet i Haninge. Exempelvis ett 

växthus på 500 m
2 

är inte tillräckligt som en produktionsanläggning
158

, och då måste 
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 Gunnebo slott som är en av Marcus kunder är ett exempel på detta: där serveras grönsaker från egna 
odlingar, men då dessa är för små för det egna caféets behov måste de köpa in extra från Marcus. 
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projektet hitta andra ekonomiska potentialer för växthuset, vilket kan finnas bland de 

sociala och kulturella potentialerna för växthus. Ett förslag var Trädgårdsmuseum, där 

den historiska växthusodlingskulturen, både i Haninge och i landet, lyfts fram. Enligt 

Marcus finns inget sådant i Sverige. För en vidareutveckling av dessa idéer hänvisas till 

Marcus Söderlind själv. 

                                                                                                                                                                          
Anledningen till att man valt Söderlinds ekologiska grönsaker som leverantör är för att Marcus lyckats 
sälja in sina mervärden där. Söderlind 2012-07-24 
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4. Diskussion och slutsatser hela rapporten 

 

Som avslutning behövs en diskussion om studiens syften, metod och resultat. Studien 

ingår i ett övergripande syfte att skapa en konceptutveckling av spillvärmedrivna 

växthus i Sverige. De primära syftena var att visa på den nationella potentialen för 

spillvärme och den nationella potentialen att värma växthus med spillvärme. De 

sekundära syftena har varit att undersöka vilka hållbarhetsaspekter som kan vara viktiga 

i ett spillvärme-växthus-system och att påbörja en idé- och 

informationssammanställning för framtida spillvärme-växthus-projekt enligt det 

övergripande syftet om en systematisk konceptutveckling av spillvärmedrivna växthus. 

En litteraturstudie av nationell karaktär och en fallstudie av lokal karaktär har gjorts, 

och för att studera hållbarhetsaspekter i spillvärme-växthus-system valdes PEBOSCA-

modellen som verktyg, där identifikationen av de sju resurserna användes som 

checklista i både litteratur- och fallstudiedelen och identifikation av utmaningar och 

förslag om integrerade lösningar sen användes i fallstudien för att visa hur PEBOSCA-

modellen kan användas. På så sätt utgjorde också PEBOSCA-modellen ett förslag på 

hur hållbarheten kan bedömas för ett spillvärme-växthus-system. 

 

4.1. Nationell potential för spillvärmedrivna växthus 

 

Kvantitativa och kvalitativa utmaningar 

Att ett område har gott om spillvärme innebär inte att det finns en god potential för att 

värma växthus med den spillvärmen. Växthusen måste också kunna motiveras och 

rapporten har visat på flera sätt att använda växthus. Gemensamt för de flesta är att de 

behöver konsumenter, ju fler desto bättre och mer ekonomiskt potentiellt. Alltså finns 

en korrelation mellan god spillvärmepotential och växthusens konsumentpotential, 

vilken i sin tur troligtvis är knuten till kvantitativa faktorer (områdets 

befolkningsstorlek) och kvalitativa faktorer (rätt slags konsumenter, exempelvis 

studenter och forskare, samt dessa konsumenters köpkraft). Troligtvis är det inte riktigt 

så enkelt. Rapporten tittade bara på förhållandet till de kvantitativa faktorerna, men de 

kvalitativa är minst lika betydelsefulla. Frågan bör undersökas vidare genom studier på 

liknande platser med god konsumentuppslutning, exempelvis kända trädgårdar eller 

orangerier i landet och utomlands.  
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Spillvärmens framtid 

Enligt Räkneexempel 2 finns det gott om spillvärme att värma växthus med. Likaså 

finns det teoretiskt sett gott om utrymme att expandera den inhemska 

växthusanvändningen. Det bör dock åter betonas att spillvärmen i sig har en osäker 

framtid, med tanke på övriga målsättningar som att minska och effektivisera 

energianvändningen i landet. Detsamma gäller om energitillgången kommer att minska 

framöver. I anslutning till detta betonade också Per Abenius
159

 vid flera tillfällen att det 

alltid är vettigast att utnyttja spillvärmen där den produceras. Växthus kan i och för sig 

byggas förhållandevis nära en spillvärmekälla, men knappast inne på industriområden 

och inte heller hur som helst i bebyggda områden. Lokalspecifika förutsättningar blir 

avgörande. 

 

Potentialen i medeltempererad spillvärme 

Fördelen med den industriella spillvärmen är att den ofta har så hög temperatur att den 

kan transporteras en bit bort med vissa värmeförluster, och kan ändå värma upp ett 

växthus. Nackdelen är att det kan vara ekonomiskt svårt att motivera för industrin att 

leverera värme till en liten användare som ett växthus, samt att industrin inte alltid kan 

leverera värme på grund av driftsstopp och annat. Möjligheten att utnyttja 

medeltempererad spillvärme för växthusändamål är en ostuderad potential, och det som 

troligtvis avgör är vilken temperatur den medeltempererade spillvärmen håller och hur 

kontinuerligt den kan levereras. Växthus kan byggas nära spillvärmekällan, vilket talar 

för fler sådana lösningar. Fallstudier och demonstrationsanläggningar skulle behövas för 

att bättre utröna möjligheten att värma växthus med medeltempererad spillvärme. 

 

Klimatsmart spillvärme 

Spillvärme brukar talas om som klimatsmart, vilket kan ifrågasättas. Det beror på vilken 

energikälla som ligger bakom spillvärmen. Däremot kan man tänka sig att då 

spillvärmen inte levereras till fjärrvärmenäten så måste fjärrvärmeproducenterna 

producera värmen på annat sätt. Idag produceras nästan hälften av fjärrvärmen med 

bioenergi
160

, vilket ger stora klimatfördelar. Men om bioenergin odlas uppstår en 

diskussion om huruvida mark ska användas för att odla mat eller bränslen.
161

 Det bästa 
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 Per Abenius, informella samtal under våren 2012. 
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 Energimyndigheten 2011a:90 
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 Andersson et al i SvD 2012 
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torde därför vara att använda så mycket som möjligt av den spillvärme som ännu finns 

för att på så sätt minska belastningen på de biologiska systemen utanför spillvärme-

växthus-systemet. 

 

Däremot kan konstateras att den form av biobränsle som används i Habo, gödsel och 

godisrester, hamnar utanför en sådan konflikt och kan ses som en mycket relevant 

energikälla i kraftvärmesammanhang, och med en sådan lösning som i Habo kan även 

spillvärmen i elproduktionen tas tillvara. Spillvärmen från denna form av 

biobränsleanvändning är förmodligen den mest klimatsmarta, särskilt om koldioxiden 

från biogasförbränningen kan föras över till växthuset.  

 

4.2. Växthuspotentialer 

Det är lätt att bara tänka produktionsanläggning när man talar om växthus, men växthus 

har, som studien visat, många andra potentialer: biologiska, genom exempelvis odling 

av exotiska grödor eller som ett slags vattenreningsverk; sociala, genom att vara en 

mötesplats för människor eller en arbetsplats för arbetsträning; och kulturella, genom att 

vara en studieplats för skolungdomar eller en forskningsplats för högskolestuderande, 

genom att vara en plats för rekreation inom äldreomsorgen eller för annan kultur, eller 

genom att vara en meditativ plats på kyrkogårdar. Utmaningen för dessa andra 

användningssätt av växthus är att hitta sätt att finansiera sådan verksamhet. Där kan 

andra ekonomiska modeller och samarbetsformer spela en viktig roll, sådana som 

återfinns till exempel inom den kooperativa rörelsen eller på landsbygden där man 

tvingats hitta andra och kreativa lösningar. Kontakter med Coompanion eller Hela 

Sverige ska leva rekommenderas.  

 

4.3. Hållbarhetsaspekter 

Ur hållbarhetssynpunkt krävs att de organiska resterna hålls kemikaliefria och kan 

användas i ett kretsloppssystem, vilket ställer miljökrav på både leverantörerna av de 

organiska resterna och växthusodlarna. Vidare krävs också utveckling och försäljning 

av material för växthus, vilket minskar transporter av material från andra delar av 

världen hit. Detta måste gå hand i hand med en ökad efterfrågan, inte bara från 

växthusodlare utan också från konsumenter av växthusprodukter. Kedjan är 

komplicerad och behöver troligtvis större grepp än bara ekonomiska. 
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För att gynna byggandet av fler elproducerande biogasanläggningar behövs utbildning, 

information och samlade marknadsföringsstrategier i distributionskedjorna av det 

växthusodlade, samt ett minskat byråkratiskt krångel i det politiska systemet. Här riktas 

uppmaningar till de styrande att rensa bland föråldrade och lagar som inte är tillämpliga 

på modern energiteknik, men också till branschorganisationer inom 

distributionsföretagen att arbeta fram gemensamma utbildnings- och 

marknadsföringskampanjer för att höja medvetenheten hos dem som transporterar 

varorna från producenter till butik och konsument.  

 

4.4. Fallstudiens begränsning 

Den största begränsande faktorn i hela studien är att bara en fallstudie är gjord. För att 

hitta mönster för grundläggandet av en konceptutveckling av spillvärme-växthus-system 

behövs fler sådana göras, innan ordentliga slutsatser kan dras. Tidigare studiebesök har 

gjorts, både på Gotland och i England, och därför får slutsatserna av den här studien 

jämföras med analyserna av de studiebesöken för att påbörja konceptutvecklingen. En 

sådan jämförelse görs dock utanför ramen av den här studien. 

 

4.5. PEBOSCA-modellen 

Det finns andra hållbarhetsverktyg än PEBOSCA-modellen, men få är så genomtänkta 

och breda utan att bli översiktliga och ytliga. Brundtlandkommissionens rapport från 

1987 lade grunden för idén om att det inte går att isolera ekologiska utmaningar från 

ekonomiska och sociala, men den ger bara schematiska riktlinjer. Sedan dess har olika 

försök gjorts att identifiera indikatorer för hållbarhet, och många av dessa präglas 

antingen av ensidighet åt något håll, som exempelvis betoning av ekologisk hållbarhet i 

Wackernagel & Rees (1996) eller Spoolman & Miller (2009) eller Sveriges 

Miljömålsindikatorer
162

, eller så är de alltför omfattande, som exempelvis SCB:s 87 

indikatorer sorterade i 12 huvudrubriker från 2006.
163

  

 

Gemensamt för de flesta hållbarhetsverktyg är dock att indikatorerna beräknas eller 

sammanställs och sedan jämförs med en grundidé av vad hållbarhet innebär och med 

målsättningar formulerade utifrån denna grundidé. PEBOSCA-modellens 

grundläggande idé för hållbarhet är att samhällssystemens resurser ska vara lokala och 

                                                           
162

 Se miljömålsportalen på http://www.miljomal.nu/  
163

 Se http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx  

http://www.miljomal.nu/
http://www.scb.se/Pages/Product____21309.aspx
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så integrerade som möjligt, vilket passar utomordentligt i spillvärme-växthus-system då 

dessa med nödvändighet är både lokala och integrerade. Fördelen med modellen är dess 

bredd och genomarbetade filosofi, och att den inte ställer någon hållbarhetsaspekt över 

de andra.  

 

Någon egentlig kritik mot PEBOSCA-modellen har inte hittats. Möjligtvis kan en 

konflikt identifieras mellan PEBOSCA-modellens lokala perspektiv och det nationella 

perspektiv som studiens inledande och teoretiska del handlar om. Jag anser dock att 

denna konflikt är irrelevant, eftersom ett teoretiskt nationellt perspektiv egentligen 

handlar om lokala verkligheter i praktiken. I odlingssammanhang är det exempelvis 

naturligt att tänka att kretsloppen av näringsämnen bör hållas så lokala som möjligt, om 

inte annat så i ljuset av den övergödningsproblematik som spridandet av näringsämnen 

gett upphov till runt om i världen.  

 

4.6. Studiens resultat och målgrupperna 

För de som är engagerade i Växthusprojektet i Habo är det framför allt fallstudien som 

är av informativt och inspirerande intresse. Storleken på växthuset i Haninge är tänkt att 

vara omkring 500 m
2
, alltså hälften så stort som växthuset i Habo. Med tanke på att det 

är tänkt att ligga i anslutning till Naturbruksgymnasiet och ett reningsverk finns det 

möjligheter att skapa samma sorts lösning i Haninge som i Habo, ett spillvärme-

växthus-system som försörjs av spillvärme från en elproducerande biogasanläggning. 

Om anläggningen dessutom ligger på samma tomt som växthuset kan också el säljas till 

verksamheten i miljöinformationscentrat, vilket borde ge avsevärt mindre 

energikostnader än om den måste köpas utifrån. 

 

För anläggare av spillvärme-växthus-system i allmänhet är studien som påbörjad 

idébank av särskilt värde. Möjligheterna är olika från plats till plats och om växthus ska 

byggas i större utsträckning är det viktigt att kunna tänka växthus i bredare termer än 

bara som en odlingsplats för grönsaker och krukväxter, även om marknaden för dessa 

produkter också ser ut att kunna expandera. 

 

Vidare väcker studien nya frågeställningar i anslutning till dess syften och dessa 

uttrycks bland annat i förslagen om vidare forskning som avslutar det här kapitlet. 

Alltså utgör studiens resultat också en idébank och inspiration för forskare, studenter 

och institutioner som vill gå vidare med frågan.  
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4.7. Slutsatser 

Studien visar att det finns stora spillvärmepotentialer i Sverige, både från 

högtempererade och medeltempererade spillvärmekällor. Studien visar vidare att det 

finns stora potentialer med växthus, även sådana som inte studerats tidigare, och som 

också öppnar för andra samarbetsformer än renodlat kommersiella. Detta gäller särskilt 

växthus som meditationsrum på eller i anslutning till kyrkogårdar, eller växthus för 

skolor och äldreomsorg. Fler riktade studier och demonstrationsanläggningar behövs för 

att öka kunskaperna och lägga en ordentlig grund för en konceptutveckling av 

spillvärmeuppvärmda växthus. 

 

Som svar på den här studiens huvudrubrik finns åtminstone tre viktiga varianter som 

kan bli huvudspåren i konceptet spillvärme-växthus-system: 

 

1. växthus som värms upp med medeltempererad spillvärme (och/eller 

värmepumpad lågtempererad spillvärme) och som kan förlänga säsongen något 

– dessa kan byggas i princip överallt men spillvärmen blir svårare att ta tillvara 

och kräver allt större kompletteringslösningar ju längre norrut man kommer 

2. växthus som värms upp med högtempererad spillvärme och som kan förlänga 

säsongen mycket eller helt; dessa bör möjligtvis ha en reservlösning på 

uppvärmningssidan för att kunna toppa under de kallaste dygnen eller för att 

kunna leverera värme om spillvärmekällan inte kan leverera värme konstant 

(exempelvis vid produktionsstopp inom industrin) – i princip spelar det ingen 

roll var dessa byggs, men det bör ske i anslutning till en industri eftersom flera 

industrier i regel har ett så stort och högtempererat spillvärmeöverskott att det 

lätt kan värma växthus även norröver  

3. symbiotiska spillvärme-växthus-system á la Habo, där potentialen ligger i att 

både spillvärmen och växthuset förutsätter varandra och kan byggas relativt 

småskaligt och på så sätt kan klara även en mer lokal och regional marknad för 

att minska transporterna – även dessa kan byggas över hela landet då växthuset 

kan dimensioneras till den spillvärmemängd som biogasanläggningen kan ge, 

vilket i sin tur beror på den mängd organiskt avfall som finns 

 

Hur växthusen används spelar ingen avgörande roll för valet av spillvärme och frågan 

lämnas därför öppen för framtidens spillvärme-växthus-system.  
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4.8. Förslag till fortsatta studier 

På spillvärmesidan behövs mer tekniska kunskaper. I Habo efterfrågar men exempelvis 

forskning och tester kring hur biogasens rökrester kan användas för koldioxidgödsling i 

växthuset, något som skulle öka skörden avsevärt. Likaså behövs mer beräkningar och 

gärna testanläggningar där man undersöker potentialen i låg- och framför allt 

medeltempererade spillvärmekällor och i spillvärme från elgeneratorer i 

biogasanläggningar som i Habo.  

 

Det skulle också behövas mer studier kring potentialen i den spillvärme som gruv- och 

stålindustrin genererar för växthusodling i norr, samt den som fjärrvärmenäten själva 

ger upphov till och hur den skulle kunna användas för växthusuppvärmning.  

 

På växthussidan behövs forskning kring möjligheten att odla exotiska livsmedel, fisk, 

med mera i svenska växthusförhållanden, alltså vilka odlingspotentialer växthuset har. 

Är det också möjligt att driva upp plantor som annars är rödlistade för att sätta ut dem i 

naturen igen (ungefär som vi gör med vissa djur och med gran- och tallplantor)? 

 

Vidare skulle det vara intressant att titta närmare på hur så kallad adaptive management, 

en viktig organisationsmodell i hållbarhetssammanhang för förvaltandet av ekologiska 

resurser, kan tillämpas i växthusverksamhet som inbegriper fler intressenter än bara 

entreprenörer och dem med ekonomiska intressen. 

 

Slutligen rekommenderas också vidare undersökning om behovet av ett 

Trädgårdsmuseum, som förordades av Marcus i Habo. Ett sådant ska förvalta den 

trädgårdskultur som tidigare funnits i landet i allmänhet, men också den kultur som 

omgärdat många av de växthus i Haninge-området som inte längre finns kvar. 

Kunskaper finns säkert fortfarande kvar hos dem som förr bedrev växthusodling i 

området, och som försörjde stora delar av Stockholm med grönsaker. Dessa kunskaper 

är värda att förvalta för en framtid som kan ställa större krav på närodlat och ökad 

inhemsk odling kring tättbebyggda städer. 
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Bilaga 1: Energianvändning och spillvärme i olika 
branscher 

 

Hur mycket energi som används för varje företag inom varje bransch varierar 

naturligtvis. Likaså finns det inom varje bransch både medelstora och energiintensiva 

företag. Här ges en sammanställning av hur energianvändningen ser ut för företag av 

olika storlek med kommentarer om de olika branscherna.
164

 Kommentarerna ger också 

en idé om vilka energibärare som spillvärmen transporteras med, luft eller vatten(ånga). 

De industrier som är understrukna kan vara av särskilt intresse för detta projekt. 

 

Medelstor industri 

 

Gruv- och mineralutvinningsindustrin (SNI 10-14). Mest intressanta: järnmalm, annan 

malm (ej uran och torium) och torv.  

Mineralbrytning: framför allt i norr (Kiruna, Svappavaara, Malmberget); bandrollugn 

(grate) och roterugn (kiln); spillvärmen används internt för att värma luft i gruvorna, mest 

spillvärme på sommaren då fjärrvärmebehovet är som minst; avfallsförbränningen kan 

begränsa spillvärmeanvändning 

Berg/sand/grus: framför allt i söder och väster.  

Torv: ånga och rökgas från torkning. 

 

Livsmedels- och tobaksindustrin (SNI 15-16). Slakterier, mejerier, dryckesvaror och övrigt 

(bröd, kex, socker, etc). Mest spillvärme i den sista gruppen, inom tobaksindustrin är 

energianvändningen låg. Finns över hela landet, men viss koncentration Skåne, Västsverige 

och Mälardalen. Stora flöden av luft med låg temperatur som ofta utnyttjas internt. Jämn 

drift prioriteras före lägre energianvändning. Oftast små företag i närheten av samhällen. 

Allt organiskt avfall gör det intressant för biogasproduktion, som dessutom behöver låg- 

och medeltempererad värme för rötning. 

Socker: Danisco Sugar AB i Örtofta är Sveriges enda sockerbruk och de levererar mer än 

hälften av spillvärmen från denna bransch till fjärrvärmen; ånga för indunstning, 

kristallisering och torkning 

Mejeri: indunstning och torkning av mjölk, kylning, diskning och pastörisering 

Drycker: framför allt ölproduktion, vin och cider; ånga och hetvatten för vörtkokning och 

pastörisering 

Slakteri: beredning av tappvarmvatten för tarmrenseri och sköljning av djurkroppar; 

fettsmälteri, svedningsugnar och skållningskar; lokaluppvärmning, rökning, kokning, 

stekning 
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 Informationen är hämtad från Cronholm et al 2009 och Ilskog et al 2006. 
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Bageri: stora effektbehov för stora bagerier; framför allt ugnar; rökgasåtervinning på vissa 

platser; (exempel: Stora Skedevi utanför Hedemora, Gillebagarn i Örkelljunga) 

 

Textilindustrin (SNI 17-19). Textilvarutillverkning, pälsberedning, garvning, etc. Tvättning, 

färgning och torkning. Låg- och medeltempererad spillvärme, som används för eget bruk. 

Ej utforskad så mycket. 

 

Trävarutillverkning (SNI 20). Sågverk, träimpregneringsindustri, industrin för fanér och 

träbaserade skivor, byggnads- och inredningssnickerier, övriga tillverkare av förpackningar. 

Stora mängder spillvärme från olika torkningsprocesser, används dock mycket internt. 

Kraftig expansion av sågverk de senaste tio åren. Problemet är att många av företagen inom 

denna bransch ligger i glesbygden. 

 

Pappersvaruindustrin samt grafisk industri och förlagsverksamhet (SNI 21-22). Här 

dominerar massa- och pappersvaruindustrin; men även tryckpressar, torkning, renings- och 

kylanläggningar inom tryckeribranschen; förbränning av lösningsmedel (exempel: 

Kungsbacka Graphics AB) 

 

Gummi- och plastvaruindustrin (SNI 25). Spillvärme från främst ugnar och 

destruktionsanläggningar vanligast; används oftast för internt bruk. Processer sker ofta inte 

kontinuerligt utan satsvis, vilket ger ett ojämnt värmeflöde. 

Gummiföretag: spridda över landet, viss koncentration i Skåne och Småland; 

avkristallisering i värmerum (för naturgummi), förbränning av vulkgaser 

Plastvaruindustrin: spridda över landet, koncentration Västergötland och Småland 

(Exempel: Por-Pac AB i Skara) 

 

Jord- och stenindustrin (SNI 26). Tillverkning av glasvaror och glasfiber, keramiska 

produkter, cement och kalk, lättbetong, gips, slipmedel, sten- och mineralull, och övriga 

mineraliska produkter; värme från ugnar (rökgas eller varmluft) och varmvatten från 

kylning; värme återvinns redan men det finns stor potential 

Kalkbruk: rökgaskylning av högtempererade roterugnar (Rättvik, Köping, Sandarne); 

resterande fyra kalkbruk har schaktugnar med lägre temperaturer (i Luleå är fjärrvärmenätet 

överbelastat och kan ej ta emot mer – stor potential(!); Nordkalk i Köping på väg in i 

samarbete (?) med Yara och VafabMiljö för att koppla samman fjärrvärmenäten i Arbogas, 

Köpings och Kungsörs kommuner)  

Cement: Slite, Degerhamn, Skövde; i Slite används en stor del av spillvärmen för att göra el 

(!) 

 

Stål- och metallframställning (SNI 27). De tre största bland dessa är stora företag som 

dominerar branschen (se under Stora industri). Bland medelstora företag finns här de som 

framställer andra metaller än järn, och de som gjuter järn och andra metaller. 
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Gjuterier: smältugnar, svalningsprocesser, gaseldade ugnar; (exempel: Arvika gjuteri, AB 

Elektrokoppar i Hälsingborg) 

 

Verkstadsindustrin (SNI 28-35). Också kallad teknikföretagen: data, IT, elkraft, 

telekommunikation, industrimaskiner, instrument, optik, metallindustri och fordonsindustri; 

många företag med små spillvärmeleveranser; tänkbar spillvärmepotential från 

kompressionsanläggningar, ugnar, härdning, torkning, förbränning av lösningsmedel, osv; 

mest för internt bruk  

 

Övrig industri (SNI 36-37). Tillverkning av möbler, instrument, sportartiklar mm, och 

Återvinning av skrot och avfall; i den sista kategorin finns en del ugnar; (exempel: 

BefasaScanDust AB i Landskrona) 

 

Energiintensiv industri 

 

Massa-, pappers och pappersvaruindustrin (SNI 21). Denna bransch använder mest energi 

inom tillverkningssektorn, ca 80 TWh (45% av branschens totala användning); man är 

historiskt mycket duktig på att återvinna spillvärme, och med ökade priser kommer även 

låg- och medeltempererad värme börja användas till exempelvis indunstning av svartlut och 

torkning av massa; bara 1,5 TWh säljs ut till fjärrvärmenäten
165

; avloppsflöden, 

rökgaskondensering, värmeöverskott efter energieffektiviseringsåtgärder 

 

Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle samt 

tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (SNI 23-24). Raffinaderier och 

kemiindustri dominerar energianvändningen i denna bransch;  

Raffinaderinäring: fraktionering, destillering, kondensering; mycket spillvärme återvinns; 

(Preemraff i Lysekil kan leverera 10 ggr mer spillvärme än idag, men det är för trångt i 

fjärrvärmenäten runtomkring) 

Kemiindustrin (baskemi): många olika företag med specifika processflöden och olika 

reaktioner (exoterma och endoterma), svårt att veta hur mycket som finns; mycket 

återvinns; (mer spillvärme kan levereras till fjärrvärmenäten i Stenungsund, särskilt från 

Borealis AB) 

Läkemedelsindustrin: inte så energiintensiv, energifrågor ej prioriterade då kvalitets- och 

hygienkrav är så höga; satsvis produktion som ger ojämna energianvändningsflöden 

Kärnkraft: denna behandlas inte i spillvärmerapporten, men vi vet att enorma mängder 

spillvärme här går förlorat
166

 (108 TWh, jämförbart med bostadssektorns 

uppvärmningsbehov på 100 TWh
167

) 

                                                           
165

 Wiberg 2007:37 
166

 Enligt Bo Nordell, professor i vattenteknik på Luleå tekniska universitet, värms 12 km
3
 10 grader varje 

år, vilket leder till ökad algblomning och global uppvärmning. Se 
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article261074.ece 
167

 Energimyndigheten 2011a:52, 64 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article261074.ece
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Stål- och metallframställning (SNI 27). Stora mängder energi används som genererar stora 

mängder spillvärme;  

Stålframställning: en rapport visar att 35% av tillförd energi till de två integrerade 

stålverken i Sverige går åt till järnoxidreduktion i masugnen, 15% säljs externt, och övriga 

50% är förluster i form av avgaser, heta slagger, svalnande produkter (som ofta läggs 

utomhus), kylvatten, avloppsvatten, mm; (exempel SSAB i Luleå använder 2 TWh/år; 

SSAB i Oxelösund 300 GWh; Outokumpu Stainless AB i Avesta, där det börjar bli trångt i 

Avesta fjärrvärmenät) 

Metallframställning: (Exempel 1, Vargön Alloys AB: spillvärmepotentialen har ökat då 

närbelägna köpare som Wargöns bruk och SAAB har lagt ner - levererans till Vänersborg 

kan öka och man har tittat på att skicka till Trollhättan, men det har uteblivit på grund av 

turbulenta situationer för industrin på Vargön; Exempel 2, Boliden Mineral AB 

Rönnskärsverken: högtempererade ugnar och avgaspannor; levererar 30 GWh till ett 

fullpackat fjärrvärmenät i Skellefteå, men kan leverera mycket mer) 
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Bilaga 2: Frågelista intervju Habo 

 

Frågorna skickades ett par dagar innan intervjutillfället och tjänade bara som ett 

ramverk för träffen. Svaren ledde dock i olika riktningar och spelades in på en voice 

recorder för att underlätta sammanställningen. 

 

Fysiska resurser 

Hur ser er vattenanvändning ut?  

vilket bevattningssystem används, hur mycket vatten används 

 

Hur ser ventilationen ut? 

vilka system används 

 

Hur ser materialförbrukningen ut? 

vilka material används i konstruktionen, vad måste underhållas och bytas ut 

 

Hur ser energianvändningen ut? 

el och värme: hur mycket, till vad och vilka källor 

 

Hur ser energianvändningen ut över året? 

 

Hur ser markanvändningen ut? 

dels för växterna och dels för växthuset som helhet 

 

Någon särskild resursanvändningspolicy? 

 

 

Ekonomiska resurser 

Vilka var investeringskostnaderna? 

till vad och hur mycket 

 

Vilka är de löpande utgifterna? 

till vad och hur mycket 

 

Vilka kunskaper har ni köpt/köper ni? 
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Vilken infrastruktur har krävts för att iordningsställa allt tills idag? 

vägar, kommunikation 

 

Vilka är de närmaste investeringsbehoven? 

till vad och hur mycket 

 

Vilka är de långsiktiga investeringsbehoven? 

till vad och hur mycket 

 

Finns det undre/övre gränser på hur liten/stor verksamheten får/kan vara? 

 

Hur har samarbetet med de andra stärkt er konkurrenskraft? 

 

Har ni särskilt förhållande till långivare som kan lyftas fram? 

särskilda avtal eller garantier (ex. holländska odlare får särskilda lånegarantier) 

 

Har ni erhållit ekonomiska stöd eller bidrag för er verksamhet? 

 

Någon särskild ekonomisk policy? 

 

 

Biologiska resurser 

Vilka arter odlar ni? Varför dessa? 

 

Hur tillför ni kväve, fosfor och koldioxid? 

 

Hur definierar ni er ekologiska verksamhet? 

energi, bekämpningsmedel, gödningsmedel 

 

Är växthuset ett slutet system eller är det möjligt att skapa växthus som interagerar med 

sin omgivning på ett sådant sätt att det kan ses som en del i ett större ekosystem? 

 

Någon miljöpolicy? 
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Organisatoriska resurser 

Hur ser organisationsformen ut i ert företag? 

ägarskap, infrastruktur 

 

Hur ser samarbetsformerna ut med era partners? 

avtal, överenskommelser 

 

Vilka lagar behöver ni ta hänsyn till? 

 

Ställer ni några hållbarhetskrav gentemot dem ni samarbetar med? 

 

 

Sociala resurser 

Vilken typ av relationer i samhället är ni beroende av? 

 

Var vissa relationer avgörande för att skapa det spillvärme-växthussystem ni byggt här? 

 

Bidrar ni på något sätt till ökade/bättre relationer och människors hälsa och 

välbefinnande i samhället? 

kurser, arbetsträning, ungdomar, mm 

 

Hur ser jämställdheten ut i ert företag och i samarbetet? 

 

Hur ser den etniska närvaron ut i ert företag och i samarbetet? 

 

Någon särskild social policy? 

CSR, e.d. 

 

 

Kulturella resurser 

Knyter ni an till er bygds historia på något sätt? 

odlingstraditioner e.d. 
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Finns det utrymme för kulturella uttryck eller uppmärksamhet kring er verksamhet på 

något sätt? 

musik- eller konstevenemang, utbildningar, mm 

 

Finns det traditioner i ert samhälle där er verksamhet skulle kunna bidra på något sätt? 

 

 

Estetiska resurser 

Är ert växthus en plats som folk vill besöka utan att vilja köpa något? Har ni uppfattat 

om verksamheten stimulerar estetiska upplevelser hos besökarna?  

smak (bjudningar, matlagning), audiellt (tystnad, naturljud), lukt, visuellt 
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Bilaga 3: Studiens projektplan (Stockholm 2012-02-13) 

 

Inledning 

Hållbar utveckling får en allt större betydelse i samhället och konsumtionen i Sverige har en 
stor påverkan på naturresurser både här hemma och i andra delar av världen.  
 
Odling i växthus har länge varit storkonsumenter av energi. Näringen har historiskt varit 
befriad från energi- och koldioxidskatt vilket underlättat ekonomiskt för verksamheten men 
också lett till att få energiinvesteringar genomförts. Då skattebefrielsen kommer att tas bort 
har en omställning skett under de senaste åren vilket lett till fler energiinvesteringar. Den 
minskning av energianvändningen som har kunnat noteras för näringen som helhet har främst 
berott på denna omställning, inte på att växthusen generellt har börjat använda mer 
energibesparande metoder. En annan marknadsanpassning har varit att skapa större 
produktionsenheter som ger både energi- och produktionsfördelar. 
 
För att branschen ska kunna fortsätta utvecklas och fokuseras på långsiktig hållbarhet i alla 

aspekter är energianvändningen en viktig del, där uppvärmning, belysning och styrning av 

funktioner i växthuset ställer höga krav på energi. För att minska energikostnaderna finns 

möjlighet att utnyttja spillvärme från t.ex. en industri.   

Denna projektplan redogör för innehållet i en inventering av utbudet på marknaden för 
spillvärme i Sverige, med särskild inriktning på tillämpning i växthus. Till studien kopplas några 
exempel på befintlig och möjligt utnyttjande.  Arbetet kommer att genomföras som ett 
examensarbete (masternivå) och ingår som en del i ett övergripande projekt med syftet att 
genomföra en studie av hur växthussektorn i Sverige genom energieffektiva och klimatsmarta 
lösningar kan uppnå ökad lönsamhet och en långsiktigt hållbar tillväxt. 
 
Examensarbetet utförs vid KTH, STH, Centrum för hälsa och byggande (CHB). 

 

Bakgrund 

Tillämpad forskning bedrivs vid KTH, CHB med syfte att utveckla ett koncept för 
spillvärmedrivna kretsloppsanpassade växthus. Konceptet är av nationellt intresse då det kan 
etableras på olika platser i Sverige med ett överskott av spillvärme. Sådana platser kan t.ex. 
vara på landsbygden i närheten av en industri, ett avloppsreningsverk eller ett lantbruk med 
energiöverskott.  
 
Olika utredningar om utnyttjande av industriell spillvärme har genomförts i Sverige, bland 
annat på uppdrag av Energimyndigheten och av Naturvårdsverket. Vad gäller växthus som 
utnyttjar spillvärme för hela eller delar av sitt värmebehov finns sådana på några platser i 
Sverige. Odling med spillvärme förekommer till exempel i Slite på Gotland där del av en 
gurkodling uppvärms med fjärrvärme där en del av den levererade fjärrvärmen kommer från 
Cementas anläggning (industri). Ett liknande samarbete finns i Skåne. Det finns också exempel 
på att biogas kan användas för växthusodling i Habo kommun där en biogasanläggning rötar 
gödsel från köttproduktion tillsammans med godisrester från en lokal godisproducent. Gasen 
omvandlas till el som säljs till Habo energi. Spillvärmen vid elproduktionen säljs sedan via 
kulvert till ett växthus där ekologiska grönsaker produceras. På så sätt kan odlingssäsongen för 
växthuset förlängas och näringsämnen tas till vara. Anläggningen har ännu inte tagits i drift.  
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En systematisk utveckling av konceptet spillvärmedrivna växthus saknas dock.  

 

Problemformulering 

Hur mycket spillvärme finns det i Sverige som skulle kunna utnyttjas för odling i växthus, var 

finns spillvärmen och hur kan ett utnyttjande se ut i praktiken? 

 

Mål/syfte 

Syftet med studien är att översiktligt identifiera potentialen av spillvärme/överskottsenergi i 

Sverige och belysa hur denna praktiskt kan utnyttjas i för odling i växthus. Fokus kommer att 

ligga på överskott från avloppsreningsverk men även övrig industriell168 spillvärme kommer att 

belysas i den mån befintlig statistik finns tillgänglig. Med överskottsenergi menas att energin 

t.ex. kan finnas tillgänglig i form av biogas (vilket kan användas för produktion av drivmedel, el 

eller värme), i form av varmvatten eller varmluft. 

Resultat från denna studie kommer att ingå som grund i en vidare utveckling av ett koncept för 

spillvärmedrivna växthus i Sverige. Konceptutvecklingen ligger dock utanför examensarbetets 

ram. 

Genomförande/Metod/Uppgift  

Studien kommer att genomföras i två steg: 

1A. Beskrivning av befintlig spillvärmepotential i Sverige 

Denna del genomförs främst i form av en litteraturstudie och framtagande av befintlig statistik.  

Tre huvudsakliga frågeställningar är ledande för den här delen: 

 Var finns spillvärmen? Regional överblick med urval bland stora, medelstora och 

mindre spillvärmepotentialer 

 Vilka behov kan spillvärmen fylla i växthusen? Betoning i detta skede blir på ett urval 

av befintliga anläggningar, deras utformning och geografiska läge 

 Var finns folket/marknaden? … 

Information kommer att hämtas från utredningar genomförda på uppdrag av 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, branschorganisationer (Svenskt 
vatten, Svensk Fjärrvärme, Energigas Sverige, Jordbrukstekniska Institutet, m.fl.), statistik från 
SCB och examensarbeten inom området från olika universitet (se referenslista nedan). Dessa 
kan också kompletteras med kommunala miljörapporter och liknande.  

Kontakter via telefon och mail (ev besök) kommer tas med Anna Land (Svensk Fjärrvärme), 
Thomas Norrby (projektansvarig SLU), Per Abenius (tidigare energiansvarig på Sandvik), Dan 
Melander (Etik & Energi), företag i framför allt växthusbranschen etc. 

Potentialen beskrivs med avseende på lokalisering, mängd energi, kostnader, kvalitet med 
avseende på utnyttjade för drivmedel, el eller värme, ägarbild, pågående/avslutade 
spillvärmesamarbeten, osv. 

                                                           
168

 Med industriell spillvärme avses främst överskott av energi från t.ex. massaindustri, cementindustri 
etc.  
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Potentialen beskrivs dels i text dels i form av GIS-kartor. 

Denna del av studien avslutas med en workshop (22 mars), där beslut fattas för nästa del 
utifrån den information som tagits fram till dess (se tidsplan nedan). 

 

1B. Studie av befintliga anläggningar 

För att närmare beskriva vilken form av spillvärme som finns, hur den kan utnyttjas och vad 
det kostar studeras två olika case, där den ena utgörs av ett befintligt avloppsreningsverk (Fors 
reningsverk i Haninge kommun) och den andra utgörs av ett befintligt växthus som utnyttjar 
spillvärme i någon form (val av denna kommer att ske i ett senare skede). 

 

Avgränsningar 

Som anges ovan kommer spillvärmepotentialen inom industriell verksamhet utöver 

avloppsreningsverk endast att inkluderas i den mån befintlig statistik finns att tillgå. Dock 

kommer betydande erfarenheter etc. som lyfts fram i olika generella spillvärmeutredningar 

ingå.  

 

Förväntade resultat  

 En översiktlig beskrivning av potentialen för spillvärme i Sverige? Vad finns? Hur kan 

det utnyttjas? Vilken kvalitet har den? 

 En översiktlig beskrivning av befintligt utnyttjande av spillvärme i Sverige  

 Case study – 1 avloppsreningsverk med överskottsenergi/spillvärme beskrivs i en mer 

detaljerade form 

 Case study – 1 befintligt växthus där spillvärme idag utnyttjas beskrivs i en mer 

detaljerad form 

 Analys och rapport 

 Muntlig redovisning 

 


