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Abstract	  
The industrial sector accounts for a large share of greenhouse gas emissions. To reduce its negative impact 
on the environment is crucial in the quest for a sustainable future. In discussions of the industrial sector's 
impact on the environment guidelines have been highlighted as a tool to assist the industries in their 
efforts to change the relationship between the consumption of energy and production. This by improving 
energy efficiency and a shift to the best available technology. During the past 30 years the steel industry 
has reduced its energy consumption per ton of steel produced by 50 percent. However, due to this 
dramatic improvement in energy efficiency, it is estimated there is now only room for a marginal further 
improvement on the basis of existing technology. More innovative solutions are therefore required to 
further improve energy efficiency and achieve a more sustainable use of resources. 

In a description of the program Efficiency of Energy Use in Industry – Research and Development undertaken by 
the Swedish Energy Agency the interaction between industry and society is accentuated as an important 
factor in energy efficiency efforts. Today, there are already several examples of where the industry and the 
community work together to achieve a better utilization of resources. The steel industry SSAB EMEA has 
a manufacturing plant in Borlänge, Sweden, where they have been recycling waste heat from the industrial 
processes for a long period of time. In 1991 SSAB initiated collaboration with the local energy company 
regarding recovery of waste heat within the industrial enterprise. Since then, SSAB has contributed to the 
heating of the residences that are connected to the local district heating network. The present study aims 
to examine the values that the utilization of waste heat add to the industrial company and the community, 
and to explore how the use of industrial waste heat can be developed ahead. 
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The examination consists of a case study and is mainly based on qualitative interviews with people from 
SSAB, the local energy company Borlänge Energi, Borlänge Municipality and the Swedish Energy Agency. 
Some quantitative data, such as measurements of heat deliveries, have also been used for the analysis. In 
addition a literature review with a focus on district heating in Sweden, industrial waste heat and instru-
ments in energy and climate policy has been conducted. Through varied system levels the waste heat colla-
boration in Borlänge has been analyzed from a business, social and sustainable perspective. 

The result of the case study proves that the waste heat collaboration has added value in all perspectives. 
Business values that have been identified are reduced purchases of oil, compensation for delivered waste heat, exchange 
from vapour to in-house district heating within the steel factory site, reduced emissions of carbon dioxide, media attention 
and an improved brand and that the waste heat collaboration possibly made SSAB a more desirable employer. 
The use of industrial waste heat for district heating in Borlänge has also generated a range of social 
benefits, which consist of low operating costs for heat, low price of district heating, good energy mix and better air 
quality and less acidity. From a sustainability perspective, the waste heat utilization resulted in reduced emissions 
of carbon dioxide and other air pollutants and has been contributive to a sustainable use of raw materials and energy 
resources. 

The results also demonstrate that there are both opportunities and threats to a continued use of industrial 
waste heat. The opportunities identified are regional district heating networks, which can improve the 
conditions for effective use of waste heat, district cooling, which may increase the need for waste heat in the 
summer and in-house electricity production, which can accommodate some of the steel company's electricity 
need. A few threats to a continued use of waste heat have also been identified, which the first consists of 
co-generation and waste incineration, which can adversely affect energy companies incentives to enter into and 
renew agreements on waste heat deliveries since the companies do not want to be afflicted with reduced 
revenues from sales of electricity and electricity certificates or from the reception of waste. Furthermore 
has changes in energy policy been identified as a threat since for example a new tax on waste heat could 
worsen the conditions for both continuing and new waste heat collaborations. 

Keywords: Industrial waste heat, steel industry, district heating, values, SSAB 
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Sammanfattning	  
Industrisektorn står för en stor andel av växthusgasutsläppen. Att minska dess negativa inverkan på kli-
matet är således grundläggande i strävan efter ett hållbart samhälle. I diskussioner kring industrisektorns 
påverkan på miljön har riktlinjer lyfts fram som ett instrument för att bistå industrin i arbetet med att 
förändra förhållandet mellan konsumtion av energi och produktion. Detta genom en förbättring av energi-
effektiviteten och en förskjutning till bästa möjliga teknik. Under de senaste 30 åren har stålindustrin 
reducerat sin energikonsumtion per ton producerat stål med 50 procent. Det sägs dock att dessa drama-
tiska framsteg i energieffektivitet har lett till att det nu endast finns rum för en marginell fortsatt för-
bättring förutsatt befintlig teknik. Om så är fallet måste våra vyer vidgas för att vi ska kunna hitta lösning-
ar som innebär större effektivitetsvinster och ett bättre nyttjande av resurser. 

I en beskrivning av programmet Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling som drivs 
av Energimyndigheten betonas samspelet mellan industri och samhälle som en viktig faktor i energieffekt-
iviseringsarbetet. Idag finns det redan flera exempel på där industrin och samhället samarbetar för att 
uppnå ett bättre nyttjande av resurser. I Borlänge har stålföretaget SSAB EMEA en produktionsanlägg-
ning där de sedan länge återvinner restenergier från verksamhetens processer. År 1991 ingick SSAB avtal 
med det lokala energibolaget avseende tillvaratagande av restvärme vid industriföretaget. Sedan dess har 
SSAB bidragit till uppvärmningen av de bostäder som är anslutna till ortens fjärrvärmenät. Föreliggande 
studie har som syfte att undersöka vilka värden som tillvaratagandet av restvärmen tillför industriföretaget 
och samhället, samt ta reda på hur användandet av industriell restvärme kan komma att utvecklas framåt.  

Undersökningen består av en fallstudie och bygger i huvudsak på kvalitativa intervjuer med personer från 
SSAB, det lokala energibolaget Borlänge Energi, Borlänge kommun och Energimyndigheten men också på 
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kvantitativ data, såsom mätningar av värmeleveranser. Sedan har även en litteraturstudie genomförts med 
fokus på fjärrvärme i Sverige, industriell restvärme och styrmedel i energi- och klimatpolitiken. Genom 
varierade systemnivåer har restvärmesamarbetet i Borlänge analyserats ur företagsekonomiskt, samhälls-
ekonomiskt och hållbart perspektiv. 

Resultatet av fallstudien visar att restvärmesamarbetet tillfört värden inom samtliga perspektiv. De före-
tagsekonomiska vinster som har identifierats är minskade inköp av olja, ersättning för levererad restvärme, byte från 
ånga till intern fjärrvärme inom stålföretagets verksområde, minskade utsläpp av koldioxid, medial uppmärksamhet 
och stärkt varumärke och att restvärmesamarbetet eventuellt gjort SSAB till en mer attraktiv arbetsgivare. 
Användandet av industriell restvärme som fjärrvärme i Borlänges lokala fjärrvärmenät har även genererat 
en rad samhällsekonomiska vinster, vilka utgörs av låg driftskostnad för värmeproduktion, lågt pris på fjärrvärme, 
bra miljömix samt bättre luftkvalitet och mindre försurning. Ur ett hållbarhetsperspektiv har restvärmenyttjandet 
resulterat i minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar och varit bidragande till ett hållbart nyttjande av 
råvaror och energiresurser.  

Resultatet visar också att det finns både möjligheter och hot för ett fortsatt användande av industriell 
restvärme. De möjligheter som identifierats är regionala fjärrvärmenät, som genom omfattande värme-
underlag kan förbättra förutsättningarna för effektiv användning av restvärmen, fjärrkyla, som kan öka 
behovet av restvärmen under sommarhalvåret och egen elproduktion, som kan tillgodose en del av industri-
företagets elbehov. Sedan har även hot för ett fortsatt användande av restvärme identifierats, vilken den 
första utgörs av kraftvärme och avfallsförbränning, som kan inverka negativt på energibolags incitament till att 
ingå och förnya avtal om restvärmeleveranser då bolagen inte vill riskera att drabbas av minskade intäkter 
från försäljning av el och elcertifikat eller från mottagande av avfall. Även förändringar i energipolitiken har 
identifierats som ett hot då exempelvis en ny beskattning på restvärme kan försämra förutsättningarna för 
både fortsatta och nya restvärmesamarbeten. 

Nyckelord: Industriell restvärme, stålindustri, fjärrvärme, vinster, SSAB 
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Förord	  
Föreliggande studie är resultatet av det examensarbete som jag har skrivit för institutionen Energiteknik på 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Studien har utförts i samarbete med stålindustrin SSAB 
EMEA i Borlänge, och har gett mig möjligheten att praktisera de kunskaper som jag har erhållit under min 
civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi. Detta har inte enbart bidragit med ny kunskap utan även 
gett mig erfarenheter som jag kommer att bära med mig i mitt kommande arbetsliv. 

Genom dessa rader vill jag rikta ett tack till de personer som på olika sätt har hjälpt mig under arbetets 
gång. Först vill jag tacka min handledare Tomas Hirsch på SSAB EMEA för den mycket intressanta och 
kluriga uppgiften. Tack också för att du har svarat tålmodigt på samtliga av mina stora och små frågor.  

Sedan vill jag också tacka min handledare professor Per Lundqvist på KTH för den kunskap och feedback 
som du har gett mig. Det har varit tryggt att kunna luta sig mot din kunskapsbas! 

Ett stort tack riktas även till de personer som låtit sig intervjuas och som på så sätt har delat med sig av 
värdefull information och kunskap. Min förhoppning är att ni ska kunna få ut något av denna studie. 

Till sist vill jag tacka min familj och mina vänner för det stöd och engagemang som ni har visat. Genom er 
uppmuntran har jag lyckats återfå motivationen vid stunder då krafterna sinat och inspirationen inte har 
varit på topp. 

Tack alla! 
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1 Inledning	  

I det första kapitlet presenteras bakgrunden till studiens forskningsfråga och anledningen till att ämnet valts att 
studeras. Därefter beskrivs studiens syfte, frågeställningar och vilka avgränsningar som har gjorts. Undersökning-
ens samtliga avsnitt sammanfattas till sist i dispositionen. 

1.1 Bakgrund	  

Industrisektorn står för en stor andel av växthusgasutsläppen. Att minska dess negativa inverkan 
på klimatet är således grundläggande i strävan efter ett hållbart samhälle. Globalt sett svarar 
industrin för nästan en tredjedel av den totala energianvändningen och för 36 procent av de 
globala koldioxidutsläppen. I diskussioner kring industrisektorns påverkan på miljön har riktlinjer 
lyfts fram som ett instrument för att bistå industrin i arbetet med att förändra förhållandet mellan 
konsumtion av energi och produktion. Detta genom en förbättring av energieffektiviteten och en 
förskjutning till bästa möjliga teknik. (International Energy Agency, 2012) Järn- och stålindustrin 
tillhör den kategori av industrier som bidrar mest till utsläppen av koldioxid, närmare bestämt 
med cirka fyra till fem procent av de globala koldioxidutsläppen. Under de senaste 30 åren har 
stålindustrin reducerat sin energikonsumtion per ton producerat stål med 50 procent. I åtskilliga 
rapporter diskuteras emellertid att dessa dramatiska framsteg i energieffektivitet har lett till att det 
nu endast finns rum för en marginell fortsatt förbättring förutsatt befintlig teknik. (World Steel 
Association, 2011)  

Det är möjligt att en väsentlig del av den forskning som har gjorts kring stålindustrins energi-
effektivitet i huvudsak betraktar industrin som ett slutet system där enbart den egna kärnverk-
samheten inkluderas. Detta perspektiv är givetvis nödvändigt men kan eventuellt vara begräns-
ande för de fall där en del av lösningen finns utanför systemets gränser. Stigande priser på olja 
och gas, system för handel med utsläppsrätter och eventuella framtida regleringar gällande 
utsläpp av växthusgaser kommer att medföra ekonomiska konsekvenser för företagen. Det blir 
således ännu viktigare för organisationer att effektivisera sina processer och ”göra mer med 
mindre”. Om det enbart finns utrymme för en marginell förbättring med den teknik som finns 
tillgänglig idag måste vyerna vidgas för att hitta lösningar som innebär större effektivitetsvinster 
och ett bättre nyttjande av resurser. 

På stålföretaget SSAB EMEA i Borlänge har de sedan länge återvunnit restenergier från verksam-
hetens processer. År 1991 träffades även ett avtal med det lokala energibolaget avseende till-
varatagande av restvärme vid industriföretaget. Således bidrar SSAB till uppvärmningen av de 
bostäder som är anslutna till ortens fjärrvärmenät. Att återvinna restenergier är ett sätt för företag 
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inom tillverkningsindustrin att minska sin resursförbrukning och även skapa ekonomiska möjlig-
heter. Vid beslut om eventuella restvärmeprojekt upplevs dock det politiska klimatet på nationell 
nivå som en osäkerhetsfaktor. Förändringar i energipolitiska förutsättningar kan komma att 
minska fördelarna med restvärmeåtervinning. (Byman, o.a., 2005) Att vara medveten om vilka 
omvärldsfaktorer som kan påverka förutsättningarna och på vilket sätt de inverkar blir således allt 
mer centralt för företagen. Med rätt kunskap kan lämplig strategi avseende tillvaratagande av rest-
värme utarbetas.  

I en beskrivning av programmet Effektivisering av industrins energianvändning – forskning och utveckling 
som drivs av Energimyndigheten betonas just samspelet mellan industri och samhälle som en 
viktig faktor i energieffektiviseringsarbetet. Idag finns det redan flera exempel där industrin och 
samhället samarbetar för att uppnå ett bättre nyttjande av resurser. SSAB EMEA och det lokala 
energibolaget i Borlänge utgör en av dessa. Men vilka synergieffekter kan vi förvänta oss av sådan 
samverkan? Vad får de olika parterna ut av samarbetet? Utifrån föregående frågor har undersök-
ningens syfte formulerats. 

1.2 Syfte	  och	  frågeställningar	  

Nyttjande av industriell restvärme som fjärrvärme har blivit ett allt mer vanligt inslag i Sverige. I 
denna studie studeras användandet av restvärme närmare utifrån en fallstudie av ett befintligt 
restvärmesamarbete. Syftet är att undersöka vilka värden som tillvaratagandet av restvärmen till-
för industriföretaget och samhället. För detta kommer en systemanalys att utarbetas som genom 
varierade systemnivåer skildrar restvärmesamarbetet ur ett företagsekonomiskt, samhällsekonom-
iskt och hållbart perspektiv. Vidare avser studien ta reda på hur användandet av industriell rest-
värme kan komma att utvecklas framåt. De slutsatser som dras kommer främst att vara applicer-
bara för industriföretaget i fallstudien men även andra företag inom tillverkningsindustrin bör 
kunna tillämpa dessa. För att uppnå detta syfte avser studien att besvara följande frågor: 

• Hur ser utvecklingen av fjärrvärme ut i Sverige idag? 
◦ Vilken roll har industriell restvärme i våra fjärrvärmesystem? 
◦ Vilka möjligheter respektive hot finns för ett fortsatt restvärmenyttjande i våra 

fjärrvärmesystem? 
• Vilka styrmedel i energi- och klimatpolitiken påverkar de industriella energisystemen? 

◦ Hur inverkar dessa styrmedel på användandet av industriell restvärme? 
• Hur ser energisystemet i Borlänge kommun ut? 

◦ Vilka är de olika aktörerna och vad har de för målsättningar? 
◦ Nyttiggörs restvärmen från SSAB på ett optimalt sätt? 
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1.3 Avgränsningar	  

Då denna studie behandlar ett komplext ämne och omfattas av en tidsbegränsning har ett antal 
avgränsningar varit nödvändiga. Studien baseras endast på en fallstudie där en organisation har 
varit i fokus. Detta kan begränsa studien när det kommer till att dra generella slutsatser. En 
bredare studie där ett flertal organisationer med skilda förutsättningar studeras hade gett ett mer 
nyanserat resultat. Vidare är studien avgränsad till att endast omfatta en specifik del av SSAB:s 
verksamhet, närmare bestämt återvinningen av restvärme. Övriga processer betraktas enbart uti-
från hur de inverkar på samt påverkas av restvärmeåtervinningen. Huvudsaklig fokus för studien 
är de värden som återvinningen av restvärme genererar. Studien utgår ifrån de förhållanden och 
förutsättningar vi har i Sverige gällande exempelvis klimatmål, energimix, energidistribution, lagar 
och regleringar, skatter och subventioner. 

1.4 Begreppsförklaringar	  

Värde	  
Med värden avses i denna studie de nyttor eller de vinster som genereras vid användandet av 
industriell restvärme som fjärrvärme. 

Företagsekonomiskt	  perspektiv	  
Företagsekonomi definieras som ett företags hushållande med begränsade resurser. Ett företags-
ekonomiskt perspektiv används i denna studie för att undersöka vilka vinster nyttiggörandet av 
restvärmen tillför industriföretaget. 

Samhällsekonomiskt	  perspektiv	  
Samhällsekonomi handlar i sin tur om hur samhället använder sina knappa resurser för att till-
godose människors behov. Med samhället avses vanligtvis hela landet, det vill säga alla med-
borgare, företag och offentlig sektor. Ett samhällsekonomiskt perspektiv används i denna studie 
för att undersöka vilka vinster nyttiggörandet av restvärmen tillför Borlänges samhälle. 

Hållbarhetsperspektiv	  
Begreppet hållbarhet eller hållbar utveckling definieras ofta som; ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” Arbetet med 
hållbar utveckling omfattar tre olika aspekter; ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I denna 
studie läggs tyngdpunkten på ekologisk hållbarhet vid användande av begreppet hållbarhet. Eko-
logisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara jordens resurser och ekosystemens produk-
tionsförmåga samt att minska den negativa inverkan på natur och människors hälsa. 
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Prima	  värme	  
Med prima värme avses värme som har tillräckligt hög temperatur för att levereras och användas 
direkt i fjärrvärmenätet. Värmen kan alltså pumpas till fjärrvärmenätets framledning för direkt 
leverans till kund. Värme som inte har tillräcklig hög temperatur för att användas direkt i fram-
ledningen kallas för sekunda värme. 

Suboptimering	  
Enligt Nationalencyklopedin är suboptimering en term inom optimeringsteori som innebär att 
man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när man försöker dela upp ett 
komplicerat problem i hanterbara bitar. Ett exempel är att ett delsystem optimeras utifrån en 
aspekt utan att hänsyn tas till vilka effekter denna lösning medför för hela systemet. 

Hushållning	  eller	  energieffektivisering?	  
En fråga som kan uppstå vid tillvaratagande och nyttjande av industriell restvärme som fjärr-
värme är om denna process handlar om hushållning eller energieffektivisering. Hushållning, som 
är synonymt med ekonomi, benämns den planering som utförs för att hålla förbrukningen inom 
specifika gränser. Energieffektivisering innebär i sin tur, enligt Nationalencyklopedin, att genom 
teknikval och bättre avvägning mellan investering och driftskostnad uppnå den mest ekonomiska 
energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst. Nyttiggörande av restvärme i fjärr-
värmenät kan ses som både hushållning och energieffektivisering beroende på vilket systempers-
pektiv som används. För industrin kan processen betraktas som hushållning eftersom värmen 
inte behöver kylas bort när den används i fjärrvärmenätet. Resursförbrukningen hålls på så vis 
inom särskilda gränser. Hade industrin istället använt restvärmen internt hade det däremot kunn-
at betraktas som energieffektivisering då det hade gjort att verksamheten uppnått en mer effektiv 
energianvändning. Om man istället ser på nyttiggörandet av restvärme i fjärrvärmenät ur ett sam-
hällsperspektiv så kan processen ses som energieffektivisering. Samhället har ju uppnått en mer 
ekonomisk energianvändning utan att det inneburit några förändringar för den aktuella energi-
tjänsten. 

Låg-‐	  och	  högvärdig	  restvärme	  
Med lågvärdig restvärme avses restvärme som har en så pass låg temperatur att den inte kan 
användas som prima värme. Högvärdig restvärme är sin tur restvärme med en tillräckligt hög 
temperatur för att kunna nyttjas som prima värme. Det finns ingen allmänt erkänd temperatur-
gräns som skiljer lågvärdig restvärme ifrån högvärdig. För nyttiggörande av restvärme i fjärr-
värmenät avgörs detta till viss del av de framlednings- och returtemperaturer som råder i det 
aktuella nätet. Indelning i låg- och högvärdig restvärme görs ofta för att lättare urskilja möjliga 
användningsområden för restvärmen. 
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Energi	  och	  exergi	  
Energi är ett begrepp, eller en fysikalisk storhet, inom naturvetenskap och teknik som beskriver 
något med potential till att orsaka förändring. Energi kan inte skapas eller förintas utan enbart 
omvandlas. Genom omvandling kan energin anta olika former och detta inträffar då dess ordning 
förbrukas. Ordningen i ett energiflöde utgör den användbara delen av energin, det vill säga den 
del som kan utföra mekaniskt arbete. Denna ordning kallas för exergi och används ofta som ett 
mått på energins kvalitet. 

Carbon	  Footprint	  
En vanligt förekommande definition av carbon footprint, eller klimatavtryck, är summan av de 
växthusgaser som direkt eller indirekt orsakats av en organisation, ett evenemang, en produkt 
eller en individ. Genom en utsläppsanalys, där växthusgasutsläppen kvantifieras, kan storleken på 
klimatavtrycket beräknas för exempelvis en individ, en nation eller en organisation. När avtrycket 
är fastställt kan en strategi utarbetas i syfte att minska det.  

1.5 Disposition	  

Kapitel	  2	   Metod	  

Metodkapitlet avser att redogöra för och motivera undersökningens genomförande. I 
föreliggande kapitel behandlas således metodansats, val av metod, information om systemanalys 
och sociotekniska system samt insamling av data. Avslutningsvis granskas studiens upplägg 
där kritik om såväl metod som informationskällor framläggs.	  

Kapitel	  3	   Fjärrvärme	  i	  Sverige	  

I detta kapitel ges en introduktion till fjärrvärme i Sverige. Här beskrivs fjärrvärmens 
historia, fjärrvärmesystems funktion, produktion av fjärrvärme, konkurrens om värmeunder-
laget, regionala fjärrvärmenät, fjärrvärmebolagens ägandeform och marknadsmässighet samt 
fjärrkyla.	  

Kapitel	  4	   Industriell	  restvärme	  

Föreliggande kapitel syftar till att ge en introduktion till industriell restvärme. Här behandlas 
definitionen av industriell restvärme, vilken teoretisk restvärmepotential som finns i Sverige, 
möjliga användningsområden för restvärme, samarbeten för restvärmeprojekt och miljökonsek-
venser vid nyttjande av industriell restvärme. 

Kapitel	  5	   Styrmedel	  i	  energi-‐	  och	  klimatpolitiken	  

I detta kapitel ges en introduktion till styrmedel i energi- och klimatpolitiken. Här beskrivs 
bakgrunden till förekomsten av energipolitiska styrmedel, samt en del av de styrmedel som 
påverkar industriella energisystem. 
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Kapitel	  6	   Fallstudie:	  SSAB	  EMEA	  i	  Borlänge	  

Syftet med detta kapitel är att ge en grundlig introduktion till restvärmesamarbetet mellan 
SSAB i Borlänge och det lokala energibolaget. I kapitlet ges en presentation av stålföretagets 
verksamhet och Borlänges energisystem, med fokus på ortens fjärrvärmesystem. Det material 
som framkommit under studiens empiriska del, det vill säga under intervjuerna och vid in-
hämtning av data, redovisas i fallstudiekapitlets andra hälft. 

Kapitel	  7	   Analys	  

	  Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som användandet av industriell rest-
värme som fjärrvärme tillför industriföretaget och samhället. I föreliggande kapitel analyseras 
och diskuteras den information som framkommit från studiens empiriska material och genom 
litteraturstudien. För att skildra värdet ur ett företagsekonomiskt, samhällsekonomiskt och 
hållbart perspektiv görs analysen utifrån tre olika systemnivåer. 

Kapitel	  8	   Slutsatser	  

I studiens sista kapitel går vi tillbaka till några av frågeställningarna som togs upp i inled-
ningen och ställer samman de svar som undersökningen genererat. Till sist ges förslag på 
framtida forskningsfrågor som uppkommit under studiens gång och som kan vara intressanta 
att studera. 
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2 Metod	  

Metodkapitlet avser att redogöra för och motivera undersökningens genomförande. I föreliggande kapitel behandlas 
således metodansats, val av metod, information om systemanalys och sociotekniska system samt insamling av data. 
Avslutningsvis granskas studiens upplägg där kritik om såväl metod som informationskällor framläggs. 

2.1 Metodansats	  

Inom forskningen finns två olika tillnärmelseperspektiv - kvalitativt och kvantitativt. Vid tillämp-
ning av kvalitativ forskning betraktas forskningsproblemet ur ett inifrånperspektiv medan man i 
den kvantitativa forskningen studerar problemet ”från utsidan” med mer objektivitet. Vilken 
metod som är mest lämplig för ett specifikt forskningsproblem avgörs främst av det forskaren 
önskar ta reda på. Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av flexibilitet där frågeställningarna 
gradvis växer fram och utvecklas. De resultat som erhålls bygger ofta på en mindre mängd indiv-
ider och en större mängd variabler. Den kvantitativa forskningen är till skillnad från den kvali-
tativa mer strukturerad med fasta frågeställningar. Med denna metod bygger resultaten istället på 
en större mängd individer och en begränsad mängd variabler. Allmänt kan sägas att den kva-
litativa forskningen omfattar mer djupgående undersökningar där särskilda kontexter studeras 
medan den kvantitativa forskningen syftar till att dra generella slutsatser utifrån de variabler som 
används. (Olsson & Sörensen, 2011) 

För denna studie används i huvudsak ett kvalitativt perspektiv. Detta eftersom undersökningen 
avser studera variabler som kan vara svåra att återge i numerisk data. Med tanke på att ämnet för 
studien är förhållandevis outforskat är det centralt att undersökningen tillåts vara flexibel och att 
det finns utrymme för fördjupning av frågeställningarna. I undersökningen förekommer det dock 
även en del kvantitativ data, vilket bör kategorisera studien som kvalitativ med kompletterande 
kvantitativ. 

2.2 Val	  av	  metod	  

Med vetenskaplig metod menas ett systematiskt tillvägagångssätt för inhämtning av information 
och data. Olika typer av insamlingsmetoder finns att tillgå och de skiljer sig ofta åt beroende på 
om en kvalitativ eller en kvantitativ ansats används. Då denna studie är av explorativ karaktär 
används ett flertal olika metoder för inhämtning av information. Detta eftersom avsikten med en 
explorativ undersökning är att upptäcka orsakssamband och inhämta så mycket kunskap som 
möjligt inom området för forskningsproblemet. (Olsson & Sörensen, 2011) 
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2.2.1 Fallstudie	  

Denna undersökning består av en fallstudie av stålföretaget SSAB EMEA i Borlänge. En fall-
studie är en metod, eller en strategi, som används för att mer djupgående undersöka exempelvis 
ett fall eller en organisation. Fallstudier innefattar vanligtvis flera olika datainsamlingsmetoder, 
vilka främst avgörs av det forskningsperspektiv som används. Data kan dock vara av både 
kvalitativ och kvantitativ karaktär, eller också en kombination av de båda. (Olsson & Sörensen, 
2011) Vilka data som använts för denna studie behandlas vidare i ett kommande avsnitt. Då 
möjligheten att studera ett specifikt fall gavs för denna undersökning ansågs en fallstudieansats 
vara passande för studiens genomförande. Med denna metod är förutsättningarna goda för en 
mer ingående analys där särskilt fokus ligger på sociala relationer och processer. 

2.3 Systemanalys	  och	  sociotekniska	  system	  

Ett system är en uppsättning komponenter som tillsammans bildar en helhet. Komponenterna i 
ett system har en mängd yttre egenskaper som på ett särskilt sätt inverkar på varandra. Tillsamm-
ans utgör komponenterna en struktur vars egenskaper oftast inte återfinns hos de enskilda bestå-
ndsdelarna. Vad som kan betraktas som ett system, eller systemkomponenter, finns det inga gen-
erella regler kring utan systembegreppet är mycket omfattande. (Gustafsson o.a., 1982) 

Vid tillämpning av systemanalys är initialläget alltid ett syfte, såsom att finna svar på frågor om 
hur verkligheten fungerar alternativt hur verkligheten skulle kunna fungera under specifika för-
hållanden. Det är syftet som bestämmer vad vi väljer att definiera som system och systemkomp-
onenter. Gustafsson o.a. (1982) menar att det inte finns något rätt eller fel då system och kom-
ponenter utses men att valet kan vara mer eller mindre lämpligt för att det syfte som formulerats. 
Vanligtvis skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ systemanalys, där den första ses som mer 
formaliserad. Kvalitativ systemanalys, som tillämpas i denna studie, grundar sig mindre på konv-
entionella modeller och tekniker i jämförelse med den kvantitativa. Istället har denna typ av syst-
emanalys sin utgångspunkt i mer icke-formaliserade skildringar, praktisk erfarenhet och ”sunt 
förnuft-resonemang”. Ändamålet med en kvalitativ analys är ofta att arbeta fram olika besluts- 
och handlingsstrategier för en bestämd problemsituation, samt undersöka konsekvenserna av de-
ssa. (Gustafsson o.a., 1982) Systemgränserna i föreliggande studie har valts på ett sådant sätt så 
att restvärmeåtervinningen kan analyseras ur olika perspektiv; företagsekonomiskt, samhällseko-
nomiskt och hållbart perspektiv. Avsikten är att denna uppdelning ska underlätta besvarandet av 
forskningsfrågan, det vill säga vilka värden som användandet av restvärme som fjärrvärme tillför 
industriföretag och samhälle. 

Den systemsyn som används i studien grundar sig på att system är sociotekniska. Med socio-
tekniska system avses system där tekniska och sociala komponenter tillskrivs lika betydelse för 
systemets utformning. Ett sociotekniskt system inbegriper därför det tekniska systemet, de indi-
vider och organisationer som uppför, driver och använder anläggningarna samt de ekonomiska 
och rättsliga villkoren för verksamheten. Förändringar av sociotekniska system är således beroen-
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de av sociala processer som exempelvis maktställningar, ekonomiska intressen och människors 
värderingar. (Summerton, 1994) Med denna systemsyn som utgångspunkt är förhoppningen att 
studiens systemanalys ska ge en nyanserad bild av restvärmeåtervinningen. 

2.4 Datainsamling	  

Under arbetet med studien har flera olika typer av källor använts. Dessa har varit av både primär 
och sekundär karaktär. Med primär källa avses information som självständigt inhämtats av 
studiens författare för undersökningens ändamål. En sekundär källa refererar till, kommenterar 
eller utvecklar redan befintlig information, det vill säga andra primära källor. Studiens primärdata 
utgörs av ett flertal djupintervjuer och mätningar av restvärmeleveranser. Sedan har även en 
omfattande litteraturstudie genomförts, där information har erhållits genom att studera rapporter, 
böcker och annat material, vilket motsvarar studiens sekundärdata. I följande avsnitt beskrivs 
undersökningens kvalitativa intervjustudie närmare.  

2.4.1 Intervjuer	  

Under arbetet med denna studie har totalt fem djupintervjuer genomförts. Samtliga av under-
sökningens respondenter har på något sätt ett intresse i användandet av industriell restvärme som 
fjärrvärme. Initialt genomfördes intervjuer med personer från de olika parterna i fallstudien, det 
vill säga med representanter från SSAB EMEA, Borlänge Energi och Borlänge kommun. För att 
få mer ingående information om bland annat politiska styrmedel har även en intervju med en 
person från Energimyndigheten genomförts. Nedan anges respondenternas namn och befattning. 

• Tomas Hirsch. Arbetar med strategisk energiförsörjning på SSAB EMEA AB. 

• Anders Åberg. Verkställande Direktör på AB Borlänge Energi. 

• Åke Persson. Arbetar med strategiska hållbarhetsfrågor på Borlänge kommun. 

• Jacob Holgersson. Energi- och klimatrådgivare på Borlänge kommun. 

• Gustav Ebenå. Arbetar på Energimyndighetens enhet för operativa styrmedel. 

2.5 Studiens	  kvalitet	  och	  trovärdighet	  

För denna studie används, som tidigare behandlats, främst en kvalitativ metodansats. Kvalitativa 
studier har inom forskningsvärlden tidigare kritiserats på grund av en del betänkligheter gällande 
sådana undersökningars trovärdighet och vetenskaplighet. Enligt Jacobsson (2008) framställs do-
ck debatten ”kvalitativt mot kvantitativt” idag mestadels som passerad. Den kvalitativa forskning-
en har i stort sett fått sitt godkännande av forskarsamhället, även om den på vissa håll fortfarande 
anses sakna vetenskaplig grund. 

Vid kvantitativa studier är det vanligt att forskningens kvalitet och trovärdighet utvärderas genom 
att forskaren redogör för studiens validitet (som fastställer om det som mäts är det man avser att 
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mäta) och reliabilitet (som avgör hur tillförlitliga själva mätningarna är). Att tillämpa dessa kvali-
tetsbegrepp vid kvalitativa undersökningar har dock visat sig vara problematiskt eftersom de inte 
är anpassade till den kvalitativa forskningslogiken. Enligt Jacobsson (2008) är det bättre att avstå 
från att redogöra för validitet och reliabilitet vid kvalitativa studier. För den sakens skull anser 
dock inte föregående författare att metodologiska frågor ska utelämnas utan att man vid kvali-
tativa undersökningar grundligt ska beskriva metodologiska problem och förtjänster. Exempelvis 
när det gäller ”urvalsförfaranden, det material som genererats och vilka slutsatser man rimligen kan dra” 
(Jacobsson, 2008, s. 166). Jacobsson menar att ett sådant resonemang bidrar avsevärt mer till 
undersökningens kvalitet än tillämpning av traditionella kvalitetsbegrepp som är avsedda för en 
annan typ av forskning. 

När det kommer till kvaliteten i data så bestäms den i relation till forskningsproblemet. Vad som 
betraktas som ”kvalitetsmaterial” kan således variera och är avhängigt den problemställning som 
formulerats för studien. För att täcka in flera olika kvalitetsaspekter kan följande frågor ställas: På 
vilket sätt har data frambringats? Vilken konkretionsnivå når materialet upp till? Hur presenteras 
data i den slutgiltiga rapporten? (Jacobsson, 2008) Under arbetet med denna studie har samtliga 
skriftliga källor granskats utifrån pålitlighet, relevans och beskaffenhet för att säkerställa att vald 
litteratur uppnår önskvärd kvalitet. Företrädesvis har källor där grundaren företräder en allmänt 
erkänd organisation, såsom SCB eller Energimyndigheten, valts. 

Att värdera kvaliteten i empirisk data, som exempelvis intervjuer, kan dock vara mer invecklat. 
Då är det relevant att ifrågasätta huruvida de personer som utsetts för intervjuerna är represen-
tativa och om deras utsagor är sanningsenliga. Vid intervjuer finns det även alltid en risk för att 
forskaren genom sin närvaro oavsiktligt påverkar materialet. (Jacobsson, 2008) För att förebygga 
detta har ledande frågor undvikits så långt det varit möjligt under samtliga intervjuer. Vidare har 
det material som genererats under intervjuerna betraktats som ett resultat av ett samspel mellan 
forskaren och de personer som medverkat i undersökningen. Då studiens primärdata i huvudsak 
utgörs av just intervjuer har samtliga utfrågningar spelats in och därefter transkriberats ordagrant. 
Detta för att säkerställa att empirisk data utgörs av den intervjuades perspektiv och tolkningar 
istället för forskarens egna sammanfattningar. 
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3 Fjärrvärme	  i	  Sverige	  

I detta kapitel ges en introduktion till fjärrvärme i Sverige. Här beskrivs fjärrvärmens historia, fjärrvärmesystems 
funktion, produktion av fjärrvärme, konkurrens om värmeunderlaget, regionala fjärrvärmenät, fjärrvärmebolagens 
ägandeform och marknadsmässighet samt fjärrkyla. 

I slutet av 40-talet inleddes de första leveranserna av fjärrvärme i Karlstad. Under 50-talet 
byggdes fjärrvärmen ut ytterligare och driftsattes i nio av Sveriges större städer. Den bakom-
liggande orsaken till införande av fjärrvärme var att man såg sig se ett framtida behov av 
värmekraft eftersom vattenkraften, som stod för den övervägande delen av kraftleveranserna, 
inom kort skulle vara fullt utbyggd. Kraftvärme, där el och värme produceras samtidigt, ansågs av 
ett flertal städer vara det alternativ som bäst skulle tillgodose kraftbehovet. (Frederiksen & 
Werner, 1993) Fjärrvärmens utveckling var under de första åren trög och genombrottet kom 
först efter oljekrisen år 1973. Vid denna tid stod miljonprogrammets bostäder färdiga och kunde 
anslutas till fjärrvärmen. Under det kommande decenniet byggdes fjärrvärmen ut ytterligare och 
värmeleveranserna fördubblades. Idag nyttjar 270 av Sveriges 290 kommuner fjärrvärme, som 
står för ungefär hälften av uppvärmningen i landet. Den största delen av fjärrvärmeleveranserna 
går till flerbostadshus, omkring 90 procent av alla flerbostadhus har fjärrvärme som uppvärm-
ningform. För småhus är andelen fjärrvärme betydligt mindre då värmebehovet i småhusområ-
den är mer utspritt vilket ger högre distributionskostnader. Ett stort antal av de småhus som 
uppförs idag ansluts dock till fjärrvärmesystem och andelen tilltar med omkring 18000-20000 
årligen. (Svensk Fjärrvärme, 2009) 

Den definition av fjärrvärmeverksamhet som går att finna i fjärrvärmelagen lyder: ”Distribution i 
rörledningar av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning, om en obestämd grupp inom ett visst 
geografiskt område får anslutas till verksamheten”. (SOU 2011:44, s. 91) För det fall att distributören 
också ansvarar för produktion och försäljning utgör även dessa en del av fjärrvärmeverksam-
heten. Fjärrvärme framställs då vatten upphettas i en produktionsanläggning. Hetvattnet distri-
bueras sedan via rörsystem till byggnader där det används för uppvärmning av ytor och 
upphettning av tappvarmvatten. Allra vanligast är det med vatten som distributionsmedium men 
även ånga förekommer. Då rör det sig främst om ånga till industrier som är i behov av denna för 
sina processer. Rörsystemet i ett fjärrvärmesystem utgörs av två parallella rör; en framledning för 
vattnet som går till byggnaderna och en returledning som leder vattnet tillbaka till produktions-
anläggningen där vattnet återigen upphettas. I en del fall används även returledningen för 
uppvärmning av anläggningar med ett relativt sett lågt temperaturbehov. (SOU 2011:44) Se figur 
1 för en schematisk bild av ett fjärrvärmesystem. 
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Figur 1. Schematisk bild av ett fjärrvärmesystem. Källa: (Svensk fjärrvärme, 2009). 

Valet av temperaturnivåer i fjärrvärmesystem styrs av flera olika faktorer. Enligt Frederiksen och 
Werner (1993) är dock nationella traditioner det som är mest avgörande. I Sverige har framled-
ningstemperturen traditionellt sett legat kring 90-120°C. På många håll har dock utvecklingen gått 
mot allt lägre framledningstemperaturer. Vilka framlednings- och returtemperaturer som kan 
användas påverkas betydligt av de temperaturer som råder i byggnadernas radiatorsystem. 
Svenska radiatorsystem dimensionerades fram till starten av 80-talet för en framlednings- och 
returtemperatur på 80°C respektive 60°C. Sedan dess förespråkas dock av Svensk Byggnorm 
(SBN) att radioatorsystem bör dimensioneras för en framledningstemperatur på 55°C eller 60°C. 
Detta eftersom lågtemperatursytem främjar för sådan värmeproduktion som anses vara bra ur ett 
energipolitiskt perspektiv (Frederiksen & Werner, 1993). 

Behovet av fjärrvärme styrs främst av utomhustemperaturen och varierar således under ett kalen-
derår. Under sommarmånaderna krävs oftast inte någon uppvärmning av byggnader vilket 
innebär att lasten då närmar sig noll. Variationen i värmelast förefaller sig tämligen lika för de 
allra flesta kommuner. (Jönsson, Ottoson, & Svensson, 2007) Figur 2 visar exempel på hur 
fjärrvärmelasten för en större respektive mindre ort kan se ut. 
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Figur 2. Fjärrvärmelast i ett större respektive mindre fjärrvärmenät. Källa: (Jönsson o.a., 2007). 

3.1 Produktion	  av	  fjärrvärme	  

Fjärrvärmen står idag för drygt 50 procent av all uppvärmning i Sverige. Under de senaste 
decennierna har fjärrvärmeleveranserna vuxit kontinuerligt och huruvida denna trend kommer att 
fortsätta även i framtiden råder det en del osäkerhet kring. I rapporten Fjärrvärmen i framtiden: 
Konkurrenssituation i ett framtida hållbart energisystem utgiven av Svensk Fjärrväme beräknas fjärr-
värmeleveranserna minska till följd av energieffektiviseringar, installationer av värmepumpar och 
att klimatet blir varmare. Dock förväntas fjärrvärmens marknadsandel bibehållas, alternativt öka 
måttligt. Detta på grund av effektiviseringar  som genomförs i byggnader med andra system för 
uppvärmning. (Sköldberg o.a., 2011) I en annan undersökning, som även den har gjorts på 
uppdrag av Svensk Fjärrvärme, beräknas dock fjärrvärmeleveranserna att öka med 8 procent 
mellan åren 2007 till 2015. Prognosen är baserad på Svensk Fjärrvärme:s medlemsföretags egna 
uppskattningar. Framförallt är det små- och mellanstora fjärrvärmeföretag med låg marknads-
andel som förväntar sig en ökad försäljning. (Svensk Fjärrvärme, 2009) För flerbostadshus och 
lokaler är fjärrvärme den mest förekommande formen av uppvärmning med marknadsandelar på 
92 procent respektive 80 procent. Fjärrvärmens marknadsandel på småhusmarknaden ligger på 
en lägre nivå om 15 procent. (Energimyndigheten, 2011) 

För framställning av fjärrvärme finns olika typer av produktionsanläggnigar. Det finns anlägg-
ningar som endast producerar värme såsom fristående värmeverk, värmepumpanläggningar och 
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inrättningar för överföring av restvärme från industrier. Sedan finns det även kraftvärmeverk som 
inte bara framställer värme utan också el. Det är vanligt att ett fjärrvärmesystem får sin värme 
från flera olika produktionsanläggningar. (SOU 2011:44) År 2010 uppgick den totala tillförda 
energin till fjärrvärme till 70 TWh. Det var en ökning med 16,5 procent i jämförelse med före-
gående år. Det som huvudsakligen orsakade ökningen var det påfallande kalla vädret som inföll 
vid årets början och slut. I Sverige produceras fjärrvärmen med olika bränslen och energikällor. 
Biobränslen svarar för den största andelen producerad fjärrvärme, år 2010 motsvarade produk-
tionen från biobränslen 38,4 procent. Samma år stod avfallsbränsle för 14,6 procent och torv för 
3,3 procent. Fossila bränslen, närmare bestämt olja och oljeprodukter, kol och kolgaser samt 
naturgas svarade för 20.5 procent. Andelen industriell restvärme ökade i jämförelse med före-
gående år till att motsvara 6,4 procent av total tillförd energi till fjärrvärme. (SCB, 2012) Figur 3 
illustrerar utvecklingen av tillförd energi till fjärrvärme för åren 1970-2010. 

 

Figur 3. Tillförd energi till fjärrvärme, 1970-2010, TWh. Källa: (Energimyndigheten, 2011). 

3.2 Konkurrens	  om	  värmeunderlaget	  

De flesta fjärrvärmenät får alltså fjärrvärme levererat från flera olika produktionsanläggningar. 
För närvarande bedrivs dessa verksamheter av ett integrerat fjärrvärmeföretag. Företaget sköter 
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produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme samt har ansvar gentemot kund. Eftersom 
det finns flera olika tillvägagångsätt för att framställa fjärrvärme såsom fristående värmeverk, 
värmepumpanläggningar, kraftvärmeverk eller genom att nyttja restvärme från industriella pro-
cesser kan ett flertal olika producenter vara angelägna om att få leverera värme till fjärrvärme-
nätet. Enligt det regelverk som gäller för fjärrvärmeverksamhet idag har endast fjärrvärmenätets 
ägare tillträde till fjärrvärmenätet. För utomstående producenter som önskar leverera värme in till 
nätet är ett samarbete med fjärrvärmeföretagen enda möjligheten. 

De externa producenter som idag levererar värme till fjärrvärmenäten är främst industrier. Från 
industrins håll påstås det dock att det stundtals kan vara problematiskt att få avsättning för 
industriell restvärme i näten. Orsakerna till detta har utretts och det har framkommit att flera 
faktorer spelar in för huruvida ett restvärmesamarbete är framgångsrikt eller inte. En av dessa 
gäller just förekomsten av andra produktionsanläggningar som konkurrerar om värmeunderlaget. 
Om fjärrvärmeföretaget exempelvis innehar en avfallsförbränningsanläggning, som har låga 
driftskostnader, kan denna komma att prioriteras vid en eventuell konkurrenssituation. (SOU 
2011:44) Att deponera avfall är sedan år 2002 förbjudet enligt lag, vilket har medfört att för-
bränningen av avfall ökat markant. Många avfallsförbränningsanläggningar tar ut en mottagnings-
avgift på avfallet och får således en intäkt istället för en kostnad för bränslet. Under sådana förut-
sättningar är det svårt för industriell restvärme att konkurrera. 

3.2.1 Konkurrens	  med	  kraftvärme?	  

Ytterligare ett exempel på en konkurrenssituation är då det finns ett kraftvärmeverk i systemet 
som inte enbart kan producera värme utan även el. Till följd av politiska styrmedel som lyfter 
fram förnybara bränslen har biobränsleeldad kraftvärme vuxit sig stark i Sverige. Särskilt gröna 
elcertifikat, som tilldelas producenter av el som framställts med förnybara energikällor, tycks ha 
bidragit till en ökad produktion av el genom kraftvärme. Ett villkor för elproduktionen är att det 
finns tillräckligt underlag i fjärrvärmenätet för den värme som framställs. Maximal vinst uppnår 
ägaren av kraftvärmeverket genom att producera värme och el parallellt. Ägs kraftvärmeanlägg-
ningen av energileverantören är dennes incitament till att låta kraftvärmeverket gå i full drift 
starka. Även i detta fall kan industriell restvärme komma att bortprioriteras, till förmån för värm-
en från kraftvärmeverket. (Jönsson,o.a., 2007) 

År 2010 uppfördes ett flertal nya kraftvärmeverk runt om i landet och produktionen uppgick till 
12,5 TWh, vilket var en ökning med 34 procent jämfört med föregående år. (Energimyndigheten, 
2011) Även många industrier har egna värmekraftanläggningar som framställer inte bara värme 
och el utan även processånga. Anläggningarna kallas för mottrycksanläggningar och används 
främst av skogsindustrin och kemiindustrin. Då ångan nyttjas i industrins produktionsprocesser 
blir framställningen av el mindre jämfört med i ett konventionellt värmekraftverk. År 2010 prod-
ucerade värmkraftanläggningar i industrin 6,5 TWh el, vilket var cirka 4 procent av landets totala 
elproduktion. (Svensk Energi, 2011) 
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En kraftvärmeanläggning kan drivas med många olika typer av bränslen, som exempelvis bio-
bränsle, torv, naturgas, olja och kol. Det huvudsakliga bränslet för kraftvärmeanläggningar i 
Sverige är dock biobränsle. (Svensk Energi, 2011) För att en kraftvärmeanläggning ska kunna 
drivas på ett effektivt sätt måste det alltså finnas avsättning för den värme som produceras. Ur 
effektivitetssynpunkt jämförs ofta kraftvärmeverk med kondenskraftverk, som enbart framställer 
el. För ett kondenskraftverk uppgår den nyttiggjorda energin, eller elverkningsgraden, till mellan 
30-50 procent. Totalverkningsgraden för en kraftvärmeanläggning ligger på omkring 90 procent, 
varav elverkningsgraden ofta uppgår till cirka 30 procent. (Elforsk, 2011) 

 

Att jämföra elverkningsgraden hos ett kondenskraftverk med totalverkningsgraden hos ett kraft-
värmeverk kan vara missvisande. För att kunna göra en korrekt jämförelse bör energikvaliteten 
tas i beaktning. Detta kan göras genom att undersöka energiernas exergiinnehåll. El har samma 
energi som exergi och kvalitetsfaktorn ligger därför på 1. Energikvaliteten hos hetvatten bestäms 
av vattnets och omgivningens temperatur. För hetvatten som används som fjärrvärme ligger 
kvalitetsfaktorn vanligtvis på cirka 0,3. Exempel: Anta att ett kondenskraftverk har en elverk-
ningsgrad på 40 procent och att en kraftvärmeanläggning har en totalverkningsgrad på 90 
procent, varav elverkningsgraden är 30 procent. I kraftvärmeanläggningen produceras det alltså 
60 procent värme, som vid omräkning till exergi ger lite mindre än 20 procent. Vid jämförelse av 
kondenskraftverkets och kraftvärmens totalverkningsgrader blir det således 40 respektive 50 
procent (och inte 40 respektive 90 procent som innan). Att ta hänsyn till energikvaliteten hos den 
energi som framställs då kondenskraft och kraftvärme jämförs ger alltså ett helt annat utfall. 
(Wall, 1992) 
 

3.3 Regionala	  fjärrvärmenät	  

Ett sätt att kringgå problematiken med otillräckligt värmeunderlag kan vara att ansluta kommun-
ala fjärrvärmenät så att de bildar större, regionala nät. Genom att fjärrvärmenäten sammanlänkas 
kan fler användare och leverantörer av värme nyttja samma system. (Bernstad, 2009) Detta 
skapar inte bara ett mer omfattande värmeunderlag utan ger också flexibilitet i värmeproduk-
tionen. Fjärrvärmeföretag som låter en del av baslasten utgöras av restvärme från industrin måste 
alltid kunna kompensera för eventuella uteblivna restvärmeleveranser. Både planerade och icke-
planerade driftstopp är vanliga företeelser inom en industri och en konsekvens av detta är att 
industriföretag inte alltid kan ge garanti om värmeleveranser. I regionala nät som exempelvis 
utgörs av 20 produktionsanläggningar istället för tre, som är vanligt i lokala fjärrvärmenät, är en 
lokal distributör av fjärrvärme inte lika beroende av en specifik restvärmeleverantör. (Eriksson, 
2010) Således minskar även behovet av reservkapacitet som på många håll utgörs av produktions-
anläggningar som drivs med fossila bränslen. (Svensk Fjärrvärme, 2010) Om tredjepartstillträde 
ges till regionala nät kan det underlätta ytterligare för industrin att leverera värme till fjärrvärme-
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näten. Industriföretagen blir då inte längre beroende av fjärrvärmebolagens samtycke i ett even-
tuellt samarbete utan kan själva utöva kontroll över sina värmeleveranser. (Eriksson, 2010) 

3.4 Fjärrvärmebolagens	  ägandeform	  och	  marknadsmässighet	  

Huvudparten av alla fjärrvärmebolag drevs till mitten av 1990-talet som kommunala förvaltning-
ar. I anslutning till avregleringen av elmarknaden år 1996 uppmärksammades även fjärrvärme-
marknadens brist på konkurrens. Detta resulterade i att flera kommunalägda fjärrvärmeföretag 
förvärvades av privata bolag. Denna trend fortsatte under perioden 1990 till 2004 men stannade 
sedermera av. År 2011 stod de kommunalägda fjärrvärmebolagen för 63 procent av landets totala 
leveranser av fjärrvärme. (Energimyndigheten, 2011) Trots att de kommunala bolagen står för de 
mesta av värmeleveranserna är landets mest omfattande fjärrvärmesystem, som finns i våra stor-
städer, i privat eller statligt ägo. (Jönsson, o.a., 2007) De tre största icke-kommunala fjärrvärme-
företagen i Sverige är Fortum Värme, E.ON Värme och Vattenfall. Samtliga ägare av dessa 
företag har högt uppställda marknadsmässiga avkastningskrav på sina verksamheter. För många 
kommunalägda fjärrvärmebolag ser dock marknadsmässigheten annorlunda ut. De präglas ofta 
av en annan affärsprincip än enbart vinstmaximering. En del tillämpar självkostnadsprissättning1 
medan andra även tar hänsyn till kommunala och politiska mål. (Ganslandt, 2010)  

3.5 Fjärrkyla	  

De senaste åren har fjärrkyla blivit allt mer uppmärksammat av energibolagen som en framtida 
energitjänst. Fjärrkyla grundar sig på samma princip som fjärrvärme, det vill säga att en central 
anläggning används för att kyla ett flertal byggnader istället för att flera små lokala kylanlägg-
ningar nyttjas. (Svensk Fjärrvärme, 2012) År 2010 uppgick leveranserna av fjärrkyla till 978 GWh, 
vilket var en ökning med 7,8 procent jämfört med föregående år. Omkring 28 procent av med-
lemsföretagen i Svensk Fjärrvärme tror sig kunna sälja fjärrkyla år 2015. (SCB, 2012) 

Gällande distributionstekniken fungerar fjärrkyla på samma sätt som fjärrvärme. Kallt vatten 
distribueras i ledningsnät till olika byggnader där det kalla vattnet kyler den luft som cirkulerar i 
byggnadens ventilationssystem. Vattnet, som antagit en högre temperatur, förs sedan tillbaka till 
produktionsanläggningen där det kyls ned. Temperaturen på det vatten som leder till byggnad-
erna ligger ofta omkring 6°C och returvattnet cirka 16°C. (Svensk Fjärrvärme, 2012) Nedan pres-
enteras några olika tekniker för produktion av fjärrkyla. 

                                                      
1 Prissättning enligt självkostnadsprincipen; ”kommunalrättslig grundsats som hindrar kommuner och landsting att 
inom den kommunala kompetensen bestämma sina avgifter så att ekonomisk vinst uppstår”. Källa: 
(Nationalencyklopedin, 2012). 
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Kompressionskylmaskin. En kompressionskylmaskin, som drivs av el, används huvudsakligen 
när det enbart finns ett kylbehov. Kylan framställs genom att först kyla fjärrkylavattnet, vilket i 
sin tur förångar ett köldmedium. Den värme som upptagits av köldmediet, och den energi som 
adderats för processen avges därefter via exempelvis ett kyltorn till omgivande miljö. (Jardeby & 
Nordman, 2009) 

Värmepump. Finns behov av både kyla och värme kan en värmepump nyttjas som en alternativ 
teknik. Det som skiljer en värmepump från en kompressionskylmaskin är att förstnämnda avger 
värme till returvattnet istället för till omgivande miljö. På så sätt tillvaratas värmen på ömse sidor 
av värmepumpen. (Jardeby & Nordman, 2009) 

Frikyla. Frikyla bygger på att man använder sig av en naturlig värmesänka, vanligtvis kallt vatten 
från sjöar, hav eller vattendrag. Temperaturen på det vatten som pumpas upp ligger på omkring 
4°C och denna används för att, med hjälp av en värmeväxlare, kyla det vatten som är i fjärr-
kylenätets omlopp. Efter denna procedur förs returvattnet, med en förhöjd temperatur på 12-
16°C, tillbaka till sjön eller havet. Under vintern kan också snö nyttjas som kylkälla. (Jardeby & 
Nordman, 2009) 

Absorptionskylmaskin. En absorptionskylmaskin grundar sig på samma princip som en konven-
tionell kylmaskin, med skillnaden att den drivs med värmeenergi som exempelvis fjärrvärme eller 
restvärme. Den främsta fördelen med absorptionskyla är att den kan nyttja överskottsvärme för 
att framställa kyla. Detta är fördelaktigt eftersom kylbehovet är som störst under sommaren när 
värmebehovet är som minst och det finns en god tillgång på överskottsvärme. Då det krävs 
relativt sett lite el för driften av absorptionskylmaskiner gynnas denna teknik av ett högt elpris. 
Förhållandet mellan både elpris och värmepris är dock av vikt för absorptionskylans framgång, 
då ett högt pris på värme kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. (Jardeby & Nordman, 
2009) 
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4 Industriell	  restvärme	  

Föreliggande kapitel syftar till att ge en introduktion till industriell restvärme. Här behandlas definitionen av 
industriell restvärme, vilken teoretisk restvärmepotential som finns i Sverige, möjliga användningsområden för 
restvärme, samarbeten för restvärmeprojekt och miljökonsekvenser vid nyttjande av industriell restvärme. 

Idag står svensk industri för cirka 39 procent av den totala slutliga energianvändningen i landet 
och för omkring 25 procent av växthusgasutsläppen. Järn- och stålverk, massa- och pappers-
industri samt kemisk industri tillhör den kategori av industrier som förbrukar mest energi. De 
svarar för nästan 70 procent av den totala energianvändningen i industrisektorn. (Energimyndig-
heten, 2011) 

Något som är utmärkande för stålindustrin är att de energikrävande processerna främst sker vid 
hög temperatur. Arbetstemperaturen på de processer där den mesta energin förbrukas överstiger 
1000°C. För att kunna upprätthålla produktionen av stål fordras således en tillgång på energi-
bärare som är av högvärdig karaktär. Till högvärdiga energibärare hör kol- och oljeprodukter, 
gasol och naturgas samt elkraft. Förutsättningarna för att ersätta de högvärdiga energibärarna 
med lågvärdiga är obefintliga av flera skäl. Energiinnehållet i dessa är för lågt och då förbränning-
en av bränslet försiggår i samma utrymme som det uppvärmda materialet finns särskilda krav på 
exempelvis bränslets askhalt. (Jernkontoret, 2011) 

Bränslet som förbränns i olika processer frigör stora mängder energi. Endast en del av denna 
energi kan tillgodogöras, resten omvandlas till annan energi och räknas som förluster. I bränsle-
eldade ugnar, som är vanligt förekommande i ståltillverkning, uppstår stora förluster vid för-
bränning då heta avgaser avges från ugnen. Dessa förluster kan dock minskas på olika sätt. 
Avgaserna kan exempelvis återvinnas och föras tillbaka till processen. Ett annat alternativ är att 
nyttja en del av energin för uppvärmning av vatten eller produktion av ånga. Dessa kan i sin tur 
användas till bland annat uppvärmning av lokaler, tappvarmvatten och vatten som nyttjas i 
produktionen. (Fors & Köhli, 1997) De restenergier som inte kan nyttjas internt är det som 
vanligtvis kallas för restvärme. 
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4.1 Vad	  är	  industriell	  restvärme?	  

Vad som ska betraktas som industriell restvärme2 är idag oklart. Att finna en definition som inte 
ger utrymme för spekulation och som är termodynamiskt korrekt har visat sig vara en svår 
uppgift. En definition som är väl använd och som återfinns i underlag till betänkandet av Fjärr-
värmeutredningen3 lyder som följande:  

”Överskottsenergi som ej kan nyttiggöras internt och där alternativet är att värmen släpps ut till 
omgivningen. Värmen kan vara bunden i vätskor eller gaser.”  

(Grönkvist, o.a., 2008, s. 23) 

Kort uttryckt är restvärme värmeenergi som inte kan nyttjas av processägaren. I denna studie 
används dock en annan definition av industriell restvärme. Föregående definition fastslår att 
restvärme är överskottsenergi som inte kan nyttjas internt inom den egna verksamheten. Således 
omfattas inte outnyttjad överskottsenergi som har potential för att användas såväl internt som 
externt. Eftersom denna studie undersöker vilka användningsmöjligheter, både interna och 
externa, som finns för restvärme från en stålindustri fordras en annan defintion. I en studie om 
överskottsenergi från kemiska massabruk har följande definition av överskottsvärme använts: 

”Överskottsvärme är det värme vilket genereras som biprodukt ur en industriprocess och som 
har sådana tekniska karaktäristika att det på ett lönsamt sätt kan användas för att skapa 
nytta, antingen för industrin eller för samhället.”  

(Jönsson, o.a., 2007, s. 33) 

Genom en lätt modifiering av föregående definition har den definition av industriell restvärme 
som används i denna studie utvecklats till följande: 

”Industriell restvärme är det värme vilket genereras som biprodukt ur en industriprocess och 
som har sådana tekniska karaktäristika att det på ett lönsamt sätt kan användas för att 
skapa nytta, antingen för industrin eller för samhället.” 

4.2 Teoretisk	  restvärmepotential	  
Hur stor potential av industriell restvärme som finns i Sverige finns det ingen exakt siffra på. Att 
beräkna potentialen är en komplex uppgift som kräver beaktande av ett flertal olika aspekter. I 

                                                      
2  Går även under benämningen spillvärme och överskottsvärme. 
3 SOU 2005:33, Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden, Betänkande av Fjärrvärmeutredningen, Bilaga 2, Tekniska 
förutsättningar för tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten, ÅF Energi och Miljö AB. 
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rapporten Spillvärme från industrier och värmeåtervinning från lokaler utgiven av Svensk Fjärrvärme har 
den teoretiska potentialen beräknats. För att beräkna potentialen för vad som är praktiskt och 
ekonomiskt genomförbart föreslås dock att även beräkningar av ”fjärrvärmenätens storlek, avståndet 
mellan industri och fjärrvärmenät, liksom fjärrvärmenätens belastningsprofil och konkurrerande värmeproduk-
tion” (Cronholm, o.a., 2009) genomförs. I föregående rapport beräknas den teoretiska restvärme-
potentialen utifrån SCB:s data om restvärmeleveranser och deponerat bränsle i industrin. Med 
utgångspunkt i förekommande leveranser har sedan beräkningar av den teoretiska restvärme-
potentialen gjorts för varje bransch. I beräkningarna antas förutsättningarna vara lika för företag 
som verkar inom samma bransch. Den totala teoretiska restvärmepotentialen från industrin 
bedöms till 6,3 TWh medräknat dagens restvärmeleveranser. Efter jämförelse med statistik från 
Svensk Fjärrvärme och branschjusteringar har den korrigerade restvärmepotentialen satts till 
mellan 6,2 och 7,9 TWh. De korrigeringar som gjorts tar inte hänsyn till var industrierna är 
förlagda eller eventuella avsättningsbegränsningar i fjärrvärmenäten. Dock är de restvärmeleve-
ranser som verkat som underlag vid potentialbedömningen influerade av exempelvis kapacitets-
begränsningar i nät, konkurrens från andra produktionsanläggningar och årstidsväxlingar. (Cron-
holm, o.a., 2009) 

4.3 Effektivisera	  bort	  eller	  använda	  restvärme?	  

Enligt Jönsson o.a. kan restvärme som genererats ur en industriprocess godtas som en biprodukt 
och nyttjas för ett passande ändamål, både inom den egna industrin eller externt. Alternativt 
godtas inte restvärmen som biprodukt utan insatser görs för att överskottet i största möjliga mån 
effektiviseras bort. För det fall att restvärme effektiviseras bort resulterar det vanligen i en lägre 
användning av energiråvaror då en mindre mängd värme behöver framställas. Ett värmeöverskott 
kan även frambringas genom ett mer effektivt nyttjande till följd av genomförda effektiviseringar 
i industriella processer. 

Jönsson o.a. (2007) konstaterar dock att en energieffektivisering inte vid varje tillfälle resulterar i 
att den slutliga energianvändningen reduceras enligt effektiviseringens hela potential. Orsaken till 
detta ligger i att omgivande miljö väldigt sällan är konstant utan påverkas av de förändringar som 
effektiviseringen ger upphov till. Dessa så kallade retureffekter kan medföra att den önskade vinst-
en av effektiviseringen minskas eller uteblir. För det fall att restvärmen används istället för att 
effektiviseras bort ersätts de energikällor som annars skulle nyttjats. Detta innebär att både ener-
gieffektivisering och användning av restvärme kan resultera i en minskad förbrukning av energi-
råvaror.  

Jönsson o.a. (2007) resonerar vidare att det stundtals kan uppstå konflikt mellan energieffekt-
ivisering och användande av restvärme. Detta eftersom det ena alternativet kan hindra det andra 
alternativets möjlighet att realiseras. Om exempelvis en industri väljer att effektivisera bort sin 
restvärme kan inte denna användas som fjärrvärme. Inlåsningseffekt kan även uppstå då invest-
eringar som möjliggör nyttjande av restvärme som fjärrvärme genomförs och industrin binder sig 
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till kontinuerliga leveranser av värme. För att man ska kunna säkerställa att önskade effekter upp-
nås är det således viktigt att vara medveten om hur de olika alternativen, energieffektivisering och 
användande av restvärme, inverkar på tillhörande energisystem. (Jönsson o.a., 2007) 

4.3.1 Strategi	  för	  restvärmenyttjande	  

Jernkontoret, som är den svenska stålindustrins branschorganisation, verkar för att uppnå bästa 
möjliga förutsättningar för stålindustrin i Sverige. I organisationens webbaserade energihandbok, 
vars syfte är att tillhandahålla kvalificerad kunskap om energieffektivisering till både medlems-
företag och andra intresserade, finns en övergripande strategi för restvärmenyttjande. (Jernkont-
oret, 2012) Enligt den första föreskriften i strategin ska industriföretagen först och främst sträva 
efter att i största möjliga mån minska restvärmemängderna genom effektivisering av verksam-
hetens processer. Motiven bakom denna föreskrift är att effektiva processer främjar för bättre 
produktkvalitet, reducerade driftskostnader, minskad förbrukning av inköpta bränslen och att 
industriföretaget inte behöver göra några investeringar i utrustning för restvärmeåtervinning. För 
de fall där restvärme från processer ändå genereras ska denna, enligt strategins andra föreskrift, i 
första hand föras tillbaka till de processer där de framställdes alternativt nyttjas internt i andra 
system. Kvarvarande restvärme bör alltså främst användas internt inom det egna företaget. På så 
sätt kan industrin minska behovet av inköpta bränslen samt undkomma beroendeställning till en 
utomstående kund, såsom ett fjärrvärmebolag. (Jernkontoret, 2007) 

4.4 Användningsområden	  för	  restvärme	  

För industriell restvärme finns det idag flera möjliga användningsområden, både internt inom 
verksamheten och externt. Vad restvärmen kan användas till avgörs av vilken form den befinner 
sig i och vilka egenskaper den har. Vanliga energibärare för restvärme är rökgaser (avgaser), ånga, 
luft och vatten. Energikvaliteten hos dessa avgörs främst av tryck och temperatur. Ju högre tryck 
och temperatur desto större energikvalitet (exergiinnehåll). Energibärare med hög energikvalitet 
finns det oftast ett bredare användningsområde för. Högtrycksånga kan exempelvis nyttjas för 
framställning av både värme och el. Även lågtrycksånga och varmvatten kan användas för elprod-
uktion men elverkningsgraden blir då lägre. (Jönsson, o.a., 2007) 
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Figur 4. Användbarhetsmatris för vattenbaserade energibärare. Källa: (Jönsson o.a., 2007). 

För restvärme i form av hetvatten finns det generellt sett fler användningsmöjligheter. Värme-
energi bundet i rökgaser, ånga eller luft kan därför först behöva omvandlas till varmt vatten innan 
det kan komma till användning. För exempelvis rökgaser kan detta ske genom rökgaskondense-
ring eller med hjälp av en economiser. I följande avsnitt beskrivs några olika användningsområd-
en för industriell restvärme. 

4.4.1 Leverans	  till	  fjärrvärmenäten	  	  

Genom att exempelvis ansluta en industris hetvattennät till ett fjärrvärmenät kan leveranser av 
restvärme ske. För det fordras att hetvattennätet och fjärrvärmenätet är dragna till en gemensam 
värmeväxlarstation där värme kan utbytas. Sett till de fjärrvärmesystem som vi har i Sverige ligger 
framledningstemperaturen i intervallet 65°C-120°C, medan temperaturen hos returledningen 
vanligtvis ligger mellan 40°C och 50°C (Frederiksen & Werner, 1993). Då restvärme ska levereras 
till ett fjärrvärmenäts framledning måste temperaturen på restvärmen matcha framledningstemp-
eraturen. Om temperaturen ligger för lågt kan den höjas med värmepump. Vid stor temperatur-
skillnad kan dock denna process bli mycket kostsam och ha en negativ inverkan på restvärme-
samarbetets lönsamhet. Restvärme kan även användas i ett fjärrvärmenäts returledning för att 
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minska den mängd tillförd värme som i vissa fall tillförs från fjärrvärmeverket i syfte att nå rätt 
temperatur på utflödet. 

4.4.2 Egen	  uppvärmning	  av	  lokaler	  och	  tappvarmvatten	  	  

En industri kan även använda sin restvärme för intern uppvärmning. Genom att bygga ett system 
för hetvatten som omfattar industrins egna lokaler kan restvärme i form av vatten användas för 
uppvärmning av ytor och tappvarmvatten. På så sätt kan en industri, helt eller delvis, stå för sin 
egen värmeförsörjning. 

4.4.3 Processintegrerad	  koldioxidavskiljning	  

Koldioxidavskiljning inom svensk stålindustri förekommer inte i någon vidare utsträckning idag. 
Att finna ett effektivt sätt att avskilja koldioxid från de gaser som uppstår vid stålproduktionens 
olika processer är dock en målsättning hos företag i branschen. Inom den kemiska industrin och 
energisektorn har de sedan länge sysslat med koldioxidavskiljning och eventuellt kan liknande 
principer användas även inom stålindustrin. Vid koldioxidavskiljning kan koldioxiden antingen 
separeras från bränslet innan förbränningen eller så kan koldioxiden avskiljas från de rökgaser 
som uppstår då bränslet förbränns. Sedan finns det ett antal olika tekniker för själva avskiljning-
en. Exempel på två kommersiella tekniker som kan vara av intresse för koldioxidavskiljning av 
gaser från valsverkens ugnar är kemisk absorption (vid luftförbränning) och fysikalisk absorption 
(vid syrgasförbränning). (Holmgren o.a., 2005) Vid kemisk absorption krävs stora mängder ånga 
för absorptionsprocessen. Genom processintegration kan restvärme i form av ånga nyttjas för 
detta ändamål, vilket medför att behovet av externt bränsle för avskiljningsprocessen minskar. 
(Jönsson o.a., 2007) 

4.4.4 Elproduktion	  

För elproduktion ur restvärme finns flera olika tekniker. Vilken teknik som är bäst lämpad i ett 
sammanhang avgörs till stor del av värmebärarens form och temperatur. Vidare är tillgången på 
värmebärare en central faktor, som också kan inverka på teknikvalet, då storleken på utrustning-
en får relevans. (Asp, Wiklund, & Dahl, 2008) 

En teknik som anses vara lämplig för elproduktion ur lågvärdig värme är den Organiska rankine-
cykeln (ORC). En ORC-cykel innehåller samma komponenter som den konventionella rankine-
cykeln. Det som skiljer en ORC-cykel ifrån en vanlig rankinecykel är att vattnet har ersatts med ett 
organiskt arbetsmedium. (Goldschmidt, 1994) Kalinacykeln är en annan teknik som på senare tid 
har uppmärksammats allt mer för elproduktion ur värme. Den grundar sig på liknande princip 
som ORC-cykeln men nyttjar istället ett oorganiskt arbetsmedium, närmare bestämt en mix av 
ammoniak och vatten. (Asp, Wiklund, & Dahl, 2008) 

Idag finns ett flertal olika företag som levererar utrustning för elproduktion ur värme. Hittills har 
dock tekniker som ORC-cykeln och Kalinacykeln främst använts för framställning av el ur geo-
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termisk energi. Opcon är ett exempel på en svensk energi- och miljökoncern som säljer utrust-
ning för elproduktion ur restvärme. Deras produkter består i färdiga moduler som kan installeras 
vid exempelvis processindustrier, kraftverk eller på fartyg. Opcon tillhandahåller två olika typer 
av moduler, Opcon Powerbox ORC och Opcon Powerbox WST-CU, för elproduktion ur rest-
värme i form av vatten respektive ånga. Opcon Powerbox ORC kan producera el ur hetvatten 
med en temperatur från 55°C upp till 150°C. Genomsnittlig effekt då utrustningen körs året runt 
i en processindustri beräknas till cirka 400 kW. (Opcon, 2011) Under 2011 lyckades de producera 
800 kW ur restvärme med en temperatur på 83°C. (Opcon, 2012) 

Turboden är ytterligare ett exempel på ett företag som levererar utrustning för elproduktion ur 
värme. Företaget verkar i Italien och har sedan år 1980 arbetat med utveckling och produktion av 
ORC-system. Företaget tillhandahåller ORC-enheter som vanligtvis genererar en elektrisk effekt 
mellan 400 kW och 5 MW. Elverkningsgraden netto hos ORC-enheterna varierar mellan 16 och 
21 procent. (Turboden, 2012) 

Climeon är ett svenskt företag som utvecklar ett nytt system för omvandling av lågvärdig värme 
till el. Systemet de utvecklar går under namnet C3 och påstås ha en potential som överträffar 
effekterna hos befintliga tekniker. Vilken teknik som används för systemet är, av patentskäl, ännu 
inte känt. Företaget har dock gett information om att den inte grundar sig på principerna för 
ORC-cykeln eller Kalinacykeln. (Climeon, 2012) Enligt Climeon:s egna uppgifter ska elverknings-
graden vara 15 procent då temperaturen på värmekällan ligger på 90°C. (Berget & Lagerquist, 
2012) 

I rapporten Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion från 2008 studeras potentialen för 
elproduktion vid två stålverk i Sverige, SSAB EMEA i Borlänge och Outokumpu Stainless Aves-
ta Works i Avesta. Enligt de slutsatser som dras i rapporten är både den Organiska rankinecykeln 
och Kalinacykel lämpliga tekniker för elproduktion ur industriell restvärme. Det konstateras dock 
att Kalinacykeln är att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv, trots att denna teknik ännu inte är 
lika utbredd som ORC-tekniken. I studien kalkyleras produktionskostnaden för el både med och 
utan tilldelning av elcertifikat. Då framtida priser på el är avgörande för lönsamheten vid egen 
elproduktion har beräkningarna utförts för två olika elprisutvecklingar. Det första scenariot 
baseras på Energimyndighetens prognos, vilket gav ett genomsnittligt elpris på 340 SEK/MWh 
för perioden 2007 till 2021. Det andra scenariot grundas på de terminer som handlas på den nor-
diska elbörsen Nordpool. Detta resulterade i ett högre genomsnittligt elpris på 549 SEK/MWh 
för perioden 2008 till 2022. För SSAB EMEA i Borlänge fastställs potentialen för elproduktion, 
då ekonomin har tagits i beaktande, till 50 GWh per år med elcertifikat. Om den högre elprisut-
vecklingen är gällande medges högre kostnader för nödvändig kringutrustning i jämförelse med 
den lägre elprisutvecklingen. Utan tilldelning av elcertifikat beräknas potentialen vara 46 GWh. 
För att investeringen ska vara lönsam utan elcertifikat krävs dock att den högre elprisutveckling-
en realiseras. Sammanfattningsvis drar författarna till rapporten slutsatsen att det verkar osanno-
likt att verkställa elproduktion utan tilldelning av elcertifikat. (Asp, Wiklund, & Dahl, 2008) 
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Ett sätt för en industri att minska riskerna vid en eventuell satsning på elproduktion skulle kunna 
vara att genomföra en sådan investering i samarbete med ett energibolag. De flesta energiföretag 
är nog intresserade av att producera el med ”billigt” bränsle. Genom ett samarbete kan exempel-
vis industrin stå för bränsleresurserna, medan energibolaget bidrar med nödvändig kompetens 
och ekonomiskt stöd. I nästa avsnitt behandlas just samarbeten för restvärmeprojekt men då med 
fokus på användande av restvärme i fjärrvärmenät. 

4.5 Samarbeten	  för	  restvärmeprojekt	  
Då Sverige inte har godkänt tredjepartstillträde till fjärrvärmenät måste en industri ingå samarbete 
med en lokal fjärrvärmeaktör för att få leverera restvärme. Fors (2003) har i sin rapport Spillvärme 
från industri till fjärrvärmenät sammanställt erfarenheter från befintliga restvärmesamarbeten och 
identifierat faktorer som är centrala för att ett restvärmesamarbete ska vara framgångsrikt. De 
faktorer som identifierats är: 

Ta	  fram	  energifakta. Att faktaunderlag såsom energikartläggningar, som redogör för såväl mask-
inell utrustning som energiflöden, finns att tillgå är en grundförutsättning för ett effektivt inform-
ationsutbyte och konstruktiva samtal. 

Tillåt	  båda	  parter	  att	  tjäna	  pengar. För att samarbetet ska ses som framgångsrikt av båda parter 
är det viktigt att vinsten delas på ett lämpligt sätt. Om den ena parten anses tjäna betydligt mer på 
samarbetet än den andre kan det inverka negativt på såväl förtroende som fortsatta samarbets-
planer. 

Utforma	   stabila	   restvärmeavtal. Med stabila avtal menas att avtalet kan överskåda en längre 
tidsperiod på omkring fem till tio år, samt att modellen för vinstberäkning och eventuella korri-
geringar av avtalet är väl införstådd hos båda parter. 

Involvera	  erfarna	  personer	   inom	  verket. För att ett restvärmesamarbete ska lyckas ta sig från 
idéstadiet till regelbundna värmeleveranser krävs engagemang av personer som kan driva projek-
tet framåt. De bör ha erfarenhet av verksamheten samt kunna kommunicera med både företags-
ledning och anställda som påverkas av projektet. 

Utbilda	  driftspersonalen. Driften av värmeleveranser till fjärrvärmenätet sköts av både personal 
inom industri- och fjärrvärmeföretaget. De bör få den utbildning och information som krävs för 
att kunna köra systemet. 

Var	  öppen	  och	  lita	  på	  varandra. Förtroende mellan nyckelpersoner är av stor vikt för ett fram-
gångsrikt restvärmesamarbete. Vid restvärmeprojekt uppkommer många gånger frågor och prob-
lem som inte alltid kan besvaras helt av motparten. Det är således viktigt att den kontinuerliga 
kommunikationen mellan parterna är god, så att eventuella frågetecken kan redas ut. Konfiden-
tiell information ska givetvis inte ges ut till obehöriga. 
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Fokusera	  på	  totala	  vinster	  med	  samarbetet. Fokus bör läggas på totala vinster såsom exempel-
vis minskad bränsleeldning, som resulterar i reducerade utsläpp och bättre miljö, minskade kostnader 
för fjärrvärmeproduktion, som gynnar samtliga fjärrvärmekonsumenter och eventuella marknadsföring-
svinster, som kan projiceras inte bara på industri- och fjärrvärmeföretaget utan även på orten. 

Restvärmen	  ersätter	  inte	  egna	  pannor. En aspekt som bör beaktas är att restvärmen inte ersätt-
er andra produktionsanläggningar av fjärrvärme. Vid eventuella bortfall av värmeleveranser från 
industriföretaget måste fjärrvärmebolaget kunna kompensera med egen värmeproduktion. 

Enligt Fors (2003) är det viktigt att ha i åtanke att inställningen till värme som produkt ofta skiljer 
sig åt mellan industri- och fjärrvärmeföretag. För en industri är värmen en biprodukt, medan den 
för ett fjärrvärmeföretag är direkt kopplad till kärnverksamheten. Vid ett eventuellt restvärme-
samarbete har industrin och fjärrvärmeföretaget helt olika utgångslägen, vilket exempelvis kan 
inverka på deras möjlighet att investera. För industriföretag kan det således vara svårt att 
motivera en investering som inte adderar något värde till de huvudsakliga produkterna och som 
har en lång återbetalningstid. För fjärrvärmeföretag ser dock förutsättningarna för att investera i 
restvärmeprojekt ofta bättre ut. Med sina naturliga monopol kan de förutspå behovet av värme 
för en längre period framåt, vilket gör det betydligt lättare att hantera längre återbetalningstider. 
(Grönkvist o.a., 2008) 

För restvärmesamarbeten kan de ekonomiska villkoren i avtalet utformas på olika sätt. I Fors 
(2003) studie av fem olika restvärmesamarbeten urskiljdes flera olika principer för avtalen. En 
kort redogörelse för de olika principerna presenteras nedan. 

1) Fjärrvärmeföretaget står för samtliga investeringar och får restvärmen kostnadsfritt eller 
för en mindre ersättning. 

2) Industriföretaget står för samtliga investeringar. Fjärrvärmebolaget får sedan hyra anlägg-
ningarna under en längre tid och betala förskottshyra som uppgår till samma summa som 
investeringen. All restvärme som återvinns säljs till fjärrvärmeföretaget och industrin får, 
för att täcka sitt eget behov, köpa tillbaka värme till en något högre kostnad. 

3) Fjärrvärme- och industriföretaget står tillsammans för samtliga investeringar och delar 
lika på såväl kostnader som vinster. 

4) Fjärrvärmeföretaget står för samtliga investeringar. För detta får fjärrvärmebolaget rest-
värmen utan kostnad upp till en specifik effekt. Ett förbehåll är att minst 20 procent av 
den energi som levereras bedöms som prima värme4. 

                                                      
4 Prima värme avser i detta fall ånga som kan nyttjas för att spetsa restvärmen. Källa: (Fors, 2003). 
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I en utredning om principerna för värdering av industriell restvärme, som gjordes på uppdrag av 
Svensk Fjärrvärme, konstateras att omkring hälften av de fjärrvärmebolag som varit föremål för 
studien investerat i nödvändig utrustning inom industrin. (Johnsson & Sköldberg, 2005) Bland 
industriföreträdare råder det dock delade meningar om vilken part som bör stå för dessa invest-
eringar. I en förstudie om orsakerna till att industriell restvärme inte nyttjas för fjärrvärmeprod-
uktion, som genomfördes av Profu på uppdrag av Fjärrvärmeutredningen, identifierades två vitt 
skilda uppfattningar: 

1) ”Fjärrvärmeföretaget bör göra investeringarna. Då behöver industriföretagets verkställande ledning inte 
gå till styrelsen för att begära medel till investeringen. Dessutom har industriföretagen genomgående större 
krav på kort payofftid för investeringar av den typ som spillvärmeutnyttjande representerar.” 

2) ”Industriföretaget bör göra investeringarna. Man vill inte släppa in någon annan i sin industriella pro-
cess. Eftersom fokus ligger på tillverkningsprocessen vill man ha full kontroll över denna.” 

(SOU 2005:33, s. 408) 

Ytterligare en aspekt som det kan råda oenighet om vid restvärmesamarbeten är hur restvärmen 
ska värderas. Enligt ovan nämda förstudie framkom det att det inte finns någon etablerad värde-
ringsprincip. Att ta fram en princip för prissättning av restvärmen har dock visat sig vara svårt då 
förutsättningarna mellan olika avtal skiljer sig väsentligt. Det som rekommenderas är att anpassa 
värderingsprincip efter lokala förutsättningar. (Johnsson & Sköldberg, 2005) I figur 5 anges de 
värderingsprinciper som är mest förekommande. 

 

Figur 5. Vanligaste värderingsprinciperna för restvärme. Källa: (Johnsson & Sköldberg, 2005). 
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För att ett restvärmesamarabete ska komma till stånd är det således flera kritiska frågor som 
måste behandlas. Vanliga orsaker till att restvärmesamarbeten inte blir av anges i betänkandet av 
fjärrvärmeutredningen från år 2005. En orsak är otillräckligt värmeunderlag i fjärrvärmenätet, som gör 
att det helt enkelt inte finns avsättning för restvärmen. Detta kan bero på konkurrens med annan 
produktion av baslast såsom avfallsförbränning eller kraftvärme. Stora investeringskostnader är ytter-
ligare en vanlig orsak till restvärmesamarbeten inte realiseras. Den sista av de huvudsakliga skälen 
till att restvärme inte tillvaratas är att parterna inte kan enas om värderingsprincip och prissättning. (SOU 
2005:33) 

4.6 Miljöeffekter	  vid	  nyttjande	  av	  restvärme	  

Att återvinning av industriell restvärme är ett steg mot ett effektivt användande av resurser är 
troligtvis en allmän uppfattning. Hur miljöeffekterna av restvärmenyttjande ska beräknas står 
dock inte helt klart. Enligt Grönkvist o.a. (2008) är det ett flertal frågor som bör beaktas innan 
nettoeffekten av ett restvärmenyttjande kan bedömas. Några exempel på frågor som av föregåen-
de författare anses vara relevanta är: 

1) ”Vad skulle de pengar som investerats i spillvärmeprojektet ha använts till om de inte hade använts för 
just detta?” 

2) ”Kan någon annan teknik för fjärrvärmeproduktion blivit så attraktiv i förhållande till oljepannan att 
fjärrvärmebolaget hade valt att investera i den tekniken om inte spillvärmeprojektet kommit i vägen?” 

3) ”I förhållande till dessa två frågor: ska spillvärmealternativet jämföras med oljepannan eller med det 
alternativ som annars hade valts?”  

(Grönkvist o.a., 2008, s. 26) 

Vidare resonerar Grönkvist o.a. (2008) att allokering av utsläpp från restvärme även beror av hur 
industriell restvärme definieras. Enligt det ideal som råder ska ingen förändring av industrins 
produktionsverksamhet behövas vid leverans av restvärme. Föregående författare påstår dock att 
det ligger en svårighet i att bedöma huruvida restvärme som används för fjärrvärme inte ger 
några utsläpp då en allmängiltig definition av restvärme ännu inte påträffats. Således kan inte 
allokering av utsläpp från restvärme separeras helt från de industriella processer där värmen 
framställs. Vilka primära energikällor som använts för de industriella processerna blir då, enligt 
Grönkvist o.a. (2008), en nödvändig fråga vid allokering av utsläpp från restvärmen. Författarna 
klargör dock att frågan om allokering av utsläpp, vid användning av industriell restvärme för 
framställning av fjärrvärme, ändå rör sig främst om att uppskatta vad alternativ fjärrvärme-
produktion orsakar för utsläpp. 
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I en utvärdering av LIP-finansierade restvärmeprojekt, som genomförts på uppdrag av Natur-
vårdsverket, där tolv restvärmeprojekt (med externa leveranser av restvärme) studerats har miljö-
effekterna beräknats utifrån vilka energislag som ersatts. I två av de tolv projekt som utvärderats 
ingår även investeringar som gjorts i biobränslepannor. Utvärderingens resultat visade att omk-
ring 350 GWh restvärme och 200 GWh biobränsle ersätter ungefär 670 GWh andra bränslen per 
år. De energislag som ersatts är huvudsakligen olja, naturgas, gasol och bark samt el, som anvä-
nds för såväl uppvärmning som till drift av värmepumpar. Anledningen till att total tillförd energi 
minskat är att omvandlingförlusterna är lägre med rest- och fjärrvärme jämfört med enstaka 
oljepannor. Genom de studerade restvärmeprojekten har elanvändningen minskat med samman-
lagt 90 GWh årligen. Detta genom att byta uppvärmningsform i bostäder, från eluppvärmning till 
restvärmebaserad fjärrvärme, och genom att ersätta lågvärdig restvärme, som nyttjats i kombina-
tion med värmepumpar, med högvärdig restvärme. För att få ett mått på vilka miljöeffekter som 
restvärmeprojekten genererat har minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid 
beräknats utifrån de energislag som ersatts. Reducerade utsläpp orsakat av mindre förbränning 
beräknas separat från reducerade utsläpp orskat av minskad elanvändning. (Byman o.a., 2005) Se 
figur 6 för reducerade årliga koldioxidutsläpp genom ersättning av fossila bränslen med restvä-
rme- och biobränslebaserad fjärrvärme. Diagrammen har skapats med utgångspunkt i de diagram 
som finns i rapporten Goda möjligheter med spillvärme - en utvärdering av LIP-finansierade spillvärmeprojekt av 
Byman o.a. (2005). 

 

Figur 6. Reducerade årliga koldioxidutsläpp genom ersättning av fossila bränslen med restvärme- och 
biobränslebaserad fjärrvärme. Källa: (Byman o.a., 2005). 
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Vad gäller beräkningen av minskade utsläpp vid förbränning inkluderas endast de utsläpp som 
genereras vid själva förbränningsförloppen, vilket betyder att de i utvärderingen inte har tagit 
hänsyn till bränslets hela livscykel. För beräkning av minskade utsläpp orsakade av reducerad 
elanvändning har olika kalkyler gjorts med svensk elmix, nordisk elmix och marginalel. De första 
två ger avsevärt mindre utsläpp eftersom de bygger på de genomsnittliga utsläppen från elprod-
uktion i Sverige och Norden, som till stor del utgörs av kärn- och vattenkraft. Marginalel, som 
avgörs av den el som för tillfället är dyrast att producera i Norden, ger större utsläpp eftersom 
det främst rör sig om kolkondensproducerad el. (Byman o.a., 2005) 

För värdering av miljöeffekter vid nyttjande av industriell restvärme kan även ett livscykelpers-
pektiv användas. Då kan exempelvis energikällans hela livscykel från primärenergiresurs till de 
förluster som uppstår vid slutanvändningen beaktas. För att få en uppskattning av miljöeffekt-
erna vid ett utbyte av något bränsle till restvärme används primärenergifaktorer. Dessa anger 
behovet av primärenergi för framställning av en MWh fjärrvärme, el eller raffinerad olja med en 
specifik teknik. Sedan används även emissionsfaktorer för att uppskatta utsläppen av koldioxid då 
en MWh framställs. Om hela livscykeln eller enbart enskilda processteg ska inkluderas i beräk-
ningen styrs av vilket perspektiv eller vilken systemgräns som valts. I utvärderingen av LIP-
finansierade restvärmeprojekt som nämdes ovan togs endast förbränningsprocessen med i beräk-
ningen och de emissionsfaktorer som användes var således anpassade för detta. Något som kan 
vara viktigt att känna till vid användande av emissions- och primärenergifaktorer vid värdering av 
miljöeffekter är att faktorerna är baserade på den kännedom som finns idag. Om förhållandena 
förändras kan en justering av faktorerna vara nödvändig. (Persson, 2008) 

I rapporten Miljöaspekter på ersättning av konventionell värmeproduktion med industriell restvärme, som 
utgör en del av ett projekt om potentialen för tillvaratagande av restvärme i Östergötland och 
Örebro län, skildras miljöeffekterna vid tillvaratagande av restvärme i fjärrvärmenät. För beräk-
ningarna har författarna valt just ett livscykelperspektiv då konventionell fjärrvärmeproduktion 
ersätts med industriell restvärme. I analysen behandlas restvärmens miljöpåverkan på samma sätt 
som hushållsavfall, vilket innebär att miljöeffekter från transporter och nödvändiga insatsvaror 
medräknas. Författarna har i studien gjort antagandet att restvärmen har den temperatur som 
fordras för direkt leverans till fjärrvärmenätet. Alltså hänförs restvärmen ingen ytterligare miljö-
påverkan. För att omfatta många olika produktionsfall inom fjärrvärme i Sverige grundades 
uträkningarna i analysen på fjärrvärme från kraftvärme och hetvattenpannor. Med avsikt att 
bredda analysen ytterligare gjordes uträkningar för förbränning av både hushållsavfall och skogs-
bränslen. Tre av fjärr- och kraftvärmens första livscykelsfaser studerades i analysen; utvinning av 
råmaterial, materialtillverkning och produkttillverkning. Genom ett flertal scenarier har författ-
arna varierat produktionsanläggning, bränsle, årstid och elursprung för att kunna avgöra vilka 
förhållanden som ger mest nytta då industriell restvärme nyttiggörs. (Ivner & Helgstrand, 2011) 

De slutsatser som dras i analysen är att positiva miljöeffekter alltid fås då industriell restvärme 
ersätter fjärrvärme som framställts i en hetvattenpanna. För ersättning av fjärrvärme som produ-
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cerats i ett kraftvärmeverk är utfallet mer komplext. Kraftvärmeverk kan, som tidigare behandlats 
i denna rapport, inte bara producera fjärrvärme utan även el. Denna el betraktas ha en positiv 
inverkan på miljön och om industriell restvärme ersätter fjärrvärme från ett kraftvärmeverk så 
minskar även elproduktionen från denna. I studien har därför ursprunget på den el som ersätter 
den förlorade elproduktionen beaktats. Positiva miljöeffekter fås om kraftvärmeverket drivs med 
avfall och om förlorad elproduktion ersätts med nordisk elmix. Om kraftvärmeverket drivs med 
skogsbränsle och förlorad elproduktion ersätts med nordisk elmix är det oklart huruvida positiva 
miljöeffekter erhålls, eftersom det är positivt i vissa miljöavseenden och negativt i andra. För 
scenariot att förlorad elproduktion ersätts med européisk elmix fås enbart negativa miljöeffekter 
oberoende av om kraftvärmeverket drivs med avfall eller skogsbränsle. (Ivner & Helgstrand, 
2011) 

4.7 Branschorganisationen	  Industrigruppen	  Återvunnen	  Energi	  (IÅE)	  

Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE) är en branschorganisation vars medlemmar består av 
representanter från flera stora svenska industriföretag. IÅE, som bildades år 2005, verkar för 
ökad återvinning och nyttjande av industriell restvärme i fjärrvärmenäten. En grundläggande 
ståndpunkt hos IÅE är att fjärrvärmebranschen i dagsläget inte tar tillvara på den restvärme-
potential som finns. Branschorganisationen stod helt bakom det tidigare förslaget om införande 
av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Det nya förslaget om ett fortsatt monopol med pris-
kontroll, som kom i mars 2012, ses av IÅE som ett misslyckande och avvisas. (Industrigruppen 
Återvunnen Energi, 2012) 
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5 Styrmedel	  i	  energi-‐	  och	  klimatpolitiken	  

I detta kapitel ges en introduktion till styrmedel i energi- och klimatpolitiken. Här beskrivs bakgrunden till 
förekomsten av energipolitiska styrmedel, samt en del av de styrmedel som påverkar industriella energisystem. 

Grundläggande för energi- och klimatpolitiken är att den ska skapa långsiktiga förutsättningar för 
marknadens aktörer att fatta beslut som är samhällsekonomiskt riktiga. En energimarknad som 
verkar på ett effektivt sätt tillgodoser företag, kommuner och hushåll med de drivkrafter som 
fordras för att dessa ska ha möjlighet att ta rationella beslut om investeringar. Det var på 1970-
talet som energipolitiken i Sverige kom igång på riktigt. Syftet med de styrmedel som finns är att 
korrigera marknadsimperfektioner, såsom externa effekter, eller marknadsmisslyckanden, såsom 
monopol. Drivkraften bakom är samhällets avsikt att uppnå och bevara en effektiv resursanvänd-
ning. Genom åren har den politiska styrningen präglats av varierande motiv, vilket i sin tur har 
medfört att de politiska styrmedlen har förändrats. (Regeringskansliet, 1999) När styrmedel i 
energi- och klimatpolitiken förändras eller upphör att gälla förändras även förutsättningarna för 
de parter som omfattas av dem. 

Energianvändningen i industrin påverkas idag av ett flertal lagar och regleringar. Sett till de 
senaste årens utveckling förmodas dessa bli allt fler. Politiska styrmedel brukar vanligtvis indelas i 
administrativa, ekonomiska och informativa styrmedel. Lagar, förordningar och regleringar är exempel 
på administrativa styrmedel. Ekonomiska styrmedel kan exempelvis vara avgifter, bidrag, subven-
tioner och skatter. Sedan finns det även informativa styrmedel såsom utbildning, information och 
rådgivning. (Regeringskansliet, 1999) Nedan beskrivs några av de politiska styrmedel som påverk-
ar industriella energisystem. 

5.1 System	  för	  handel	  med	  utsläppsrätter	  

I januari 1995 initierades Europeiska Unionens system för handel med utsläppsrätter. Handeln 
styrs via ett specifikt direktiv som gäller för alla medlemsländer i EU. Omkring 13 000 anlägg-
ningar inom industri- och energiproduktion inkluderas i systemet. Systemet för handel med utslä-
ppsrätter är ett centralt instrument i EU:s förpliktelse om reduktion av växthusgasutsläpp enligt 
Kyotoprotokollet (Energimyndigheten, 2010), som ligger på 20 procent till år 2020 (jämfört med 
utsläppsnivån 1990). Syftet med handeln är att minska utsläppen av koldioxid från industri- och 
energiproduktion i Europa på ett kostnadseffektivt sätt. Systemets första fas rådde mellan 2005 
till 2007 och därefter påbörjades period två den första januari 2008 som sträcker sig till och med 
år 2012. Under handelssystemets första fas gällde enbart utsläpp av koldioxid men under andra 
fasen är även lustgas inkluderat i ett fåtal medlemsländer. (Naturvårdsverket, 2011) Idag inbegrips 
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omkring 40 procent av unionens sammanlagda koldioxidutsläpp i handeln med utsläppsrätter. 
(Energimyndigheten, 2010) 

EU:s system för handel med utsläppsrätter grundar sig i att samtliga medlemsländer inför varje 
handelsperiod uppger antalet utsläppsrätter som ska tilldelas och hur de planerar att tilldela 
utsläppsrätterna. För detta upprättas en nationell fördelningsplan som sedan är föremål för gran-
skning av EU-kommissionen. För den andra handelsperioden mellan 2008 och 2012 har det 
begärts att medlemsländernas högstanivå för utsläpp överensstämmer med den egna nationens 
förbindelse enligt Kyotoprotokollet samt EU:s utsläppsmål. (Energimyndigheten, 2009) En 
utsläppsrätt motsvarar utsläpp av ett ton koldioxid. Ägaren av utsläppsrätterna får alltså släppa ut 
ett ton koldioxid per utsläppsrätt. De företag som inte nyttjar alla tilldelade utsläpprätter för sin 
produktion kan sälja överskottet till företag som har ett underskott. Handeln kan ske antingen 
inbördes mellan parterna, på börsen eller genom specifika mäklare. Genomförda affärer och 
samtliga företags utsläppsrättsinnehav registreras i registret Svenskt Utsläppsrättsystem (SUS) 
som upprättats vid Energimyndigheten. Ytterligare ett alternativ för de företag som har ett 
överskott av utsläppsrätter är att de kan spara dessa under handelsperioden. En del utsläppsrätter 
kan även avsättas till nästa handelsperiod. Genom systemet för handel med utsläppsrätter kan 
utsläppen av koldioxid minskas i det land eller företag där detta innebär lägst kostnad. Företag 
som har relativt låga kostnader för genomförande av utsläppsreducerande åtgärder kan fullfölja 
dessa och få det delvis finansierat av de intäckter som försäljningen av utsläppsätter ger. (Natur-
vårdsverket, 2011) 

5.2 Beskattning	  av	  bränsle	  och	  el	  som	  förbrukas	  av	  industriell	  verksamhet	  

Idag beskattas förbrukning av bränsle och elektrisk kraft enligt ’Lag (1994:1776) om skatt på 
energi’. För beskattning av bränsle och el som förbrukas vid industriell verksamhet finns särskilda 
regler. De bränslen som förbrukas vid industriell verksamhet beskattas enligt samma skattesatser 
som övrig verksamhet, dock får stora avdrag göras för skatt på bränsle som nyttjas vid indu-
striernas tillverkningsprocesser. Från och med den första januari 2011 beviljas avdrag med 70 
procent av energiskatten och 100 procent av koldioxidskatten för bränsle som förbrukas vid 
tillverkningsprocessen i de industriella verksamheter som omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter. (Skatteverket, 2010) Till tillverkningsprocessen inkluderas förbrukning för samm-
ansättningsproduktion och detaljtillverkning. Vid direkt förbindelse till rådande förädling inne-
fattas tillverkningsprocessen även av tillverkningshall, driftslaboratorium, tillämpad forskning och 
utvecklingsarbete. Däremot godkänns inte återbetalning för bränsle som används för att värma 
upp lokaler där tillverkningen äger rum. Även grundforskning, lagerhållning av färdiga produkter, 
försäljningsverksamhet och övrig administrativ verksamhet exkluderas från tillverkningsprocess-
en. (Skatteverket, 2011) 

Den första juli 2004 ändrades skattesatsen på el förbrukad i tillverkningsindustrin. Nollskatte-
satsen som rådde innan avskaffades och en ny skattesats om 0,5 öre per kilowattimme (kWh) 
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infördes för såväl tillverkningsindustri som växthusodling. Den förändrade skattesatsen var en 
del i anpassningen till EG:s energidirektiv. Dock beviljas specifika verksamheter avdrag i 
deklarationen för hela skattesumman. Detta gäller bland annat för elkraft som förbrukas för 
kemisk reduktion, elektrolytiska eller metallurgiska processer samt tillverkning av mineraliska 
produkter. (Skatteverket, 2004) 

5.3 Program	  för	  energieffektivisering	  (PFE)	  

Den första januari 2005 trädde ’Lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering” i kraft. 
Syftet med PFE är att förbättra energieffektiviteten hos svenska energiintensiva industriföretag 
och var ett resultat av nollskattesatsens avskaffande för processrelaterad el 2004. (Energimyndig-
heten, 2011) Genom lagen ges industriföretag möjligheten av svenska staten att under en period 
undgå elskatt om de åtar sig att genomföra insatser för energieffektivisering. Programmet för 
energieffektivisering minskar således industriföretagens kostnader för energi i två avseenden; dels 
genom skattelättnad på den el som förbrukas i tillverkningsprocessen och dels via de reducerade 
kostnader som erhålls i samband med energieffektivisering. Genom ett deltagande i programmet 
får även företagen kontroll över sin energianvändning vilket skapar goda förutsättningar för 
kostnadsbesparingar. 

Energimyndigheten är den instans som ansvarar för programmets tillsyn. Företag som önskar 
delta i PFE måste således ansöka om detta till Energimyndigheten, som avgör huruvida ansökan 
ska beviljas eller inte. För att få medverka i programmet krävs att företaget uppfyller vissa 
kriterier. (Energimyndigheten, 2005) För det första fordras det att företaget är energiintenisivt, 
vilket i det här fallet avgörs utifrån två kriterier där företaget måste infria ett av följande: 

1) ”Kostnaden för köpt och internt genererad energi i företaget som används för uppvärmning och stationära 
motorer uppgår till minst 3 procent av företagets produktionsvärde.”  

2) ”Företagets energi-, koldioxid- och svavelskatter gällande uppvärmning och stationära motorer uppgår 
till minst 0,5 procent av företagets förädlingsvärde.”  

(Energimyndigheten, 2005) 

Utöver kriterierna ovan tittar även Energimyndigheten på om industriföretaget har ekonomiska 
förutsättningar för att kunna fullfölja de insatser som fordras för programmet. Tidsramen för 
programmet ligger på fem år. (Energimyndigheten, 2005) Första programperioden startade 2004 
och avslutades hösten 2009. Programmet är nu inne i sin andra period som gäller fram till 2014. 
De företag som inte anmäler sig i samband med programmets start utan vid ett senare tillfälle får 
möjlighet att redovisa sina resultat en tid efter programmets slut. (Energimyndigheten, 2011) 
Figur 7 ger en översiktlig bild av hur programmet är upplagt.  
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Figur 7. Planering av PFE. Källa: (Energimyndigheten, 2011). 

Under de första två åren ska inte industriföretagen enbart genomföra en kartläggning och en 
analys av sin energiförbrukning utan även införa ett energiledningssystem (ELS) som är standard-
iserat samt certifierat. Energikartläggningen ska mynna ut i en åtgärdsplan bestående av eleffekt-
iviserande insatser som ska kunna slutföras under de kommande tre åren. Företagen ska även 
införa rutiner för inköp och projektering. Vid inköp av eldriven utrustning ska således energi-
effektiv apparatur väljas. Vad gäller projektering ska lösningars inverkan på energiförbrukningen 
tas i beaktande och företagen ska kontinuerligt sträva efter så god energieffektivitet som möjligt. 
Under programmets tre nästkommande år ska de insatser som identifierats fullföljas. I samband 
med programmets avslut ska företagen redovisa sina resultat för Energimyndigheten som sedan 
avgör huruvida uppställda krav och målsättningar har infriats. Den generella målsättningen är att 
företag ska effektivisera sin elförbrukning. För att avgöra om de effektiviseringar som gjorts är 
tillräckligt stora används den egentliga energiskatten på 0,5 öre/kWh som en fingervisning. Tank-
en är att eleffektiviseringen ska svara mot det som skulle ha åstadkommits ifall energiskatten hade 
varit aktuell. (Energimyndigheten, 2005) 

Vad har då programmet för energieffektivisering gett för resultat hittills? Över 100 företag deltog 
under programmets första period. Tillsammans lyckades företagen genomföra omkring 1250 
åtgärder och den sammanlagda kostnaden för investeringar i eleffektiviserande insatser uppgick 
till 708 miljoner kronor. Åtgärderna resulterade i en eleffektivisering på 1,45 TWh per år (Energi-
myndigheten, 2011) vilket motsvarar lite drygt en procent av Sveriges totala energiförbrukning 
vid jämförelse med statistik för år 2010. (SCB, 2011) Resultatet var över förväntan eftersom det 
förutspåddes att effektiviseringen skulle bli 0,6 TWh vid programmets initiering år 2004. Efter 
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första programperiodens slut har det framkommit att resultatet har åstadkommits genom ”ett sys-
tematiskt arbetssätt i kombination med ett helhetsgrepp om energianvändningen som lett fram till att en mängd 
åtgärder har identifierats och tagits tillvara” (Energimyndigheten, 2011). 

5.4 System	  med	  elcertifikat	  

I maj 2003 lanserades ett marknadsbaserat stödsystem som gynnar producenter av el som fram-
ställts med förnyelsebara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är det ska öka produktionen 
av förnybar el med 25 TWh till år 2020 med utgångspunkt i 2002 års nivå. De producenter som 
är berättigade till elcertifikat för sin produktion erhåller ett elcertifikat per megawattimme (MWh) 
producerad el. Dessa kan säljas till de parter som är skyldiga att ha ett innehav av elcertifikat för 
sin verksamhet, det vill säga de som är kvotpliktiga. (Nilsson o.a., 2011) Kvotpliktiga i elcert-
ifikatsystemet är elleverantörer, vissa elanvändare och elintensiva industrier. Det finns två krite-
rier (det räcker med att ett av dem är uppfyllt) som avgör huruvida en elanvändare är kvotpliktig 
eller inte. Enligt det första kriteriet är elanvändare kvotpliktiga om de ”använder el som de själva 
producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per beräkningsår och har producerats i 
en anläggning med installerad effekt som är högre än 50 kilowatt” (Energimyndigheten, 2012). Om 
elanvändare har använt el som de har inhandlat eller importerat på nordiska elbörsen NordPool 
omfattas även de av kvotplikten enligt det andra kriteriet. (Energimyndigheten, 2012) 

Vilka elproducenter är berättigade till elcertifikat? Elcertifikat ges till de producenter som fram-
ställt och mätt upp en megawattimme el från antingen förnyelsebara energikällor eller torv. 
Således tilldelas elcertifikat för el som framställts med följande energikällor: 

• Vindkraft 
• Solenergi 
• Vågenergi 
• Geotermisk energi 
• Biobränslen enligt förordning (2003:120) om elcertifikat 
• Torv i kraftvärmeverk 
• Vattenkraft (vissa kriterier ska vara uppfyllda)     

(Nilsson o.a., 2011) 

Det finns en tidsbegränsning i berättigandet till elcertifikat. Då avsikten med elcertifikatsystemet 
är att främja expansionen av produktionsanläggningar av el från förnyelsebara energikällor till-
delas elcertifikat i 15 år till anläggningar som uppkommit efter elcertifikatsystemets lansering. 
Enligt de bestämmelser som gäller idag kan dock producenter som längst få elcertifikat till slutet 
av år 2035. Produktionsanläggningar som driftsattes innan systemet med elcertifikat introducera-
des är berättigade till elcertifikat till och med år 2012. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät 
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är tillsammans ansvariga för elcertifikatsystemets funktion och tjänar som tillsynsmyndighet resp-
ektive kontoföringsmyndighet. (Nilsson o.a., 2011) 

På marknaden för elcertifikatshandel kommer affärsuppgörelser mellan producenter och kvot-
pliktiga till skott via bilaterala avtal eller genom mäklare. Kvotpliktiga måste införskaffa elcertifik-
at som täcker en specifik andel av deras försäljnig av el och/eller elanvändning. Storleksordning-
en på denna andel är fastställd i lag och varierar för varje år fram till systemets avslut år 2035. 
Utgångspunkten vid fastställande av kvoterna är att de kontinuerligt ska öka efterfrågan på elcert-
ifikat. År 2010 fanns det på elcertifikatsmarknaden ett överskott på omkring 500 000 certifikat. 
Ännu större överskott beräknas för år 2011 och 2012. Därefter förutspås dock en minskning av 
överskottet till föjd av att kvoterna höjs från 2013 och framåt. I januari 2012 inträdde dessutom 
Norge på elcertifikatsmarknaden och denna företeelse förväntas påverka överskottet i samma 
riktning. (Nilsson o.a., 2011) 

Elproduktion i biobränsleanläggningar är mest förekommande av all produktion som är berätti-
gad till elcertifikat. År 2010 utgjorde denna post 61,8 procent samtidigt som kraftvärmeanlägg-
ningar som använder torv som bränsle uppgick till 4,4 procent. El producerat med vind- och 
vattenkraft stod för 19,3 procent respektive 14,5 procent. Endast ett fåtal megawattimmar el från 
solenergi producerades samma år och det finns ännu inga anläggningar för vågenergi eller geoter-
misk energi med i systemet. (Nilsson o.a., 2011) 

Elcertifikatens betydelse för olika producenter av elcertifikatsberättigad el varierar. För mindre 
producenter är de inkomster som uppstår vid försäljning av elcertifikat essentiella för produk-
tionens upprätthållande. Större producenter är inte lika beroende av dessa intäkter för sin produ-
ktion, vilket innebär att de kan sälja sina elcertifikat då priset ligger på en relativt hög nivå. Priset 
på elcertifikat styrs, som på andra konkurrensutsatta marknader, av utbud och efterfrågan. Exem-
pel på faktorer som har effekt på prisbildningen är uppfattningen om framtida efterfrågan på el 
och eventuell ny produktion samt justeringar i elcertifikatsystemet till följd av politiska beslut. 
(Nilsson o.a., 2011) Se figur 8 för prisutvecklingen på elcertifikatsmarknaden för åren 2006 till 
2012. 



KAPITEL 5 − STYRMEDEL I ENERGI- OCH KLIMATPOLITIKEN 

 

 

39 

 

 

Figur 8. Prisutveckling för elcertifikat för åren 2006 till 2012. Källa: (Ekonomifakta, 2012). 

I Sverige tilldelas inte elcertifikat idag för elproduktion ur restvärme som har ursprung i fossila 
bränslen. I rapporten Styrmedel för industriell restvärme av Holmgren och Sjödin (2008, s. 30) har 
Energimyndigheten uttalat sig som följande om ett eventuellt inbegripande av restvärme i elcert-
ifikatsystemet: ”Att ändra elcertifikatsystemet till att inkludera all typ av elproduktion från spillvärme skulle 
innebära en avsevärd förändring av målinriktningen för elcertifikatsystemet, från att styra mot förnybarhetsmål till 
att även inkludera resurshushållning." Energimyndigheten medger dock att förslaget kan vara intress-
ant men att en grundlig utredning fordras för att det överhuvudtaget ska övervägas. Tills vidare 
anser myndigheten att det är lämpligt att dröja med sådana styrmedelsförändringar. 

5.5 Klimat-‐	  och	  lokala	  investeringsprogram	  (Klimp	  och	  LIP)	  

Klimat- och lokala investeringsprogram är en satsning där svenska staten ger bidrag till klimat-
investeringar som syftar till att minska växthuseffekten. Omkring två miljarder kronor har be-
viljats kommuner, företag och andra medverkande för klimatinvesteringsprogram, Klimp, under 
perioden 2003-2008. Bidragen medförde att 126 klimatinvesteringsprogram initierades och verk-
ställandet av programmen fortgår till och med år 2012. (Naturvårdsverket, 2011) De lokala in-
vesteringsprogrammen, LIP, är ytterligare en miljösatsning där Riksdagen bidragit med ekonomi-
ska resurser. För LIP avsattes sammanlagt 6,2 miljarder kronor, vilket resulterade i 211 program i 
161 kommuner. Övergripande målsättning med lokala investeringsprogrammen var att öka den 
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ekologiska hållbarheten, vilket gav utrymme för olika typer av miljöåtgärder såsom energieffekt-
ivisering, projekt för ren luft och bra boendemiljöer samt stärkt biologisk mångfald. Programmen 
inleddes under åren 1998-2002 och 2007 realiserades de sista åtgärderna. För LIP var Rådet för 
investeringsstöd, RIS, beslutande inrättning medan Naturvårdsverket ansvarade för bland annat 
slutrapportering och utvärdering av programmen. Kommunen ansvarade för programmets verk-
ställande, prioriterade mellan olika insatser och fördelade bidragen mellan deltagare. (Naturvårds-
verket, 2011) 

Vad har investeringsprogrammen gett för resultat? Enligt statistik från 2009 antas Klimp och LIP 
reducera växthusgasutsläppen med drygt två miljoner ton för varje år. (Naturvårdsverket, 2011) 
Detta kan jämföras med Sveriges totala utsläpp av växthusgaser på drygt 66 miljoner ton år 2010. 
(Naturvårdsverket, 2011) 

En särskild utredning av LIP-finansierade restvärmeprojekt har genomförts på uppdrag av Nat-
urvårdsverket. Utredningen visade att de restvärmeåtgärder som fullföljdes inom de lokala invest-
eringsprogrammen bidrar med cirka 370 GWh årligen. Av de restvärmeprojekt som genomfördes 
inom LIP bestod hälften av förekommande restvärmesamarbeten som vidareutvecklades, medan 
övriga investeringar gjordes i helt nya restvärmesamarbeten. En slutsats som dras i utredningen är 
att de restvärmeprojekt som genomfördes inom LIP inte hade realiserats utan de bidrag som 
tilldelades för dessa program. De ekonomiska bidragen anses inte enbart ha stöttat verkställandet 
av projekten finansiellt utan även verkat som en drivande kraft för aktörer som sett detta som ett 
engångstillfälle. (Byman, Rydstrand, Ilskog, & Åkesson, 2005) Ytterligare en slutsats som dras i 
utredningen lyder som följande: ”Bidragsmedel som syftar till att minska miljöbelastningen bör användas 
där det gör mest nytta. Konvertering av annan värmeproduktion till spillvärme ger större miljönytta än vad som 
skulle erhållas vid konvertering till i princip vilken annan energiform som helst, eftersom nettoutsläppen för 
spillvärme är noll enligt den definition som används i utvärderingen.” (Byman, o.a., 2005, s. 9) 

5.6 Utredningen	  om	  tredjepartstillträde	  till	  fjärrvärmenäten	  

I april 2011 överlämnades betänkandet Fjärrvärme i konkurrens som innehåller en utredning om 
förutsättningarna för ett införande av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Själva idén med ett 
tredjepartstillträde är att det ska främja för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna, som idag best-
år av naturliga monopol. Det förslag som fördes fram i betänkandet utgjordes av ett lagstadgande 
av tredjepartstillträde till samtliga fjärrvärmemarknader i landet. Genom tillträdet ska fjärrvärme-
producenter, som inte står som ägare till fjärrvärmenäten, lättare kunna få avsättning för sin 
värme. En förhoppning är att detta ska leda till ett bättre nyttjande av resurser och möjliggöra för 
kunder att själva avgöra från vilken av de lokala producenterna deras fjärrvärme ska komma ifrån. 
Enligt förslaget bör produktion, distribution och handel hanteras separat för att önskade konk-
urrenseffekter ska kunna erhållas. (SOU 2011:44) 
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Både aktörer som verkar inom fjärrvärmebranschen samt aktörer som har ett intresse av hur 
denna regleras har fått möjligheten att komma med ett remissvar rörande betänkandets förslag. 
Av de tre största aktörerna i branschen, det vill säga Vattenfall, Fortum och E.ON är det endast 
den sistnämnda som ställer sig positiv till ett tredjepartstillträde. I E.ON:s remissvar står följande: 
”E.ON har tagit tydlig position för ett generellt öppnande av fjärrvärmenäten eftersom vi är övertygande om att 
detta skapar långsiktigt stärkt förtroende för fjärrvärmens fortsatta expansion och utveckling.” (E.ON Sverige 
AB, 2011, s. 1) Denna motivering och mer konkret att tredjepartstillträde främjar för konkurrens 
på fjärrvärmemarknaderna är de mest förekommande hos de aktörer som har en positiv inställ-
ning till förslaget. Vattenfall och Fortum skriver i sina remissvar att de i grunden är positiva till 
konkurrens men att de avstyrker förslaget. Vattenfall motiverar sitt svar med att förslaget i många 
aspekter inte har tillräckligt tydliga direktiv. (Vattenfall AB, 2011) Fortum menar att den 
konsekvensanalys som gjorts i utredningen är undermålig då varken konsekvenser eller nyttor 
med förslaget har analyserats i någon vidare utsträckning (AB Fortum Värme, 2011). Bransch-
organisationer som exempelvis Jernkontoret och Skogsindustrierna tillstryker att utredningens 
förslag införs. De ser det som en positiv utveckling eftersom det bland annat underlättar för 
industrin och samhället att nyttiggöra restenergier. (Jernkontoret, 2011) (Skogsindustrierna, 2011) 

I mars 2012 kom regeringen med beslutet att inte föreslå ett införande av tredjepartstillträde till 
fjärrvärmenätet enligt det förslag som formulerades i betänkandet från år 2011. Som alternativ 
har Näringsdepartementet, i en promemoria, kommit med förslag på åtgärder för att utveckla 
fjärrvärmemarknaden till förmån för kunder och restvärmeleverantörer. De åtgärder som före-
slagits är:  

Prisförändringsprövning. För att skydda fjärrvärmekunder från oskäligt höga prishöjningar före-
slås att en prisförändringsprövning utformas. Ett kontrollorgan ska alltså pröva om de tariffhöj-
ningar som görs av fjärrvärmeföretagen är skäliga eller inte. (Näringsdepartementet, 2012) 

Reglerat	  tillträde	  för	  restvärmeproducenter. För att stärka restvärmeleverantörers position på 
fjärrvärmemarknaden föreslås att ett reglerat tillträde för restvärmeproducenter införs. Avsikten 
med det reglerade tillträdet är att undvika situationer där restvärmeleverantörer utesluts på sam-
hällsekonomiskt felaktiga grunder. (Näringsdepartementet, 2012) 

Redovisning	  av	  restvärme	  vid	  projektering	  av	  ny	  fjärrvärmeproduktion.	  Det finns exempel på 
flera fall där industriell restvärme inte nyttjats i den utsträckning som industrin anser är möjlig. 
Istället för att använda befintlig restvärme från industrin har fjärrvärmeföretag valt att bygga nya 
fjärrvärmeverk. En ovisshet ligger i om dessa beslut baserats på samhällsekonomiskt riktiga 
grunder eller inte. För att komma runt denna problematik föreslås att fjärrvärmeföretag ska redo-
visa restvärmepotentialen vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Åtgärden ska främja för 
att befintliga resurser används så effektivt som möjligt. (Näringsdepartementet, 2012) 
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Likabehandlingsprincip	   för	   kunder	   inom	  samma	  kundkategori.	  Många fjärrvärmekunder runt 
om i landet är låsta till sin uppvärmningsform och har därmed en svag ställning gentemot fjärr-
värmeföretagen. För att stärka fjärrvärmekunders ställning förelås att en likabehandlingsprincip 
för kunder inom samma kundkategori införs. Med likabehandlingsprincipen ska kunder som har 
dåliga förutsättningar för ett byte av uppvärmningsform försäkras samma priser som kunder 
inom samma kundkategori, men som har bättre förutsättningar för ett byte av uppvärmnings-
form. (Näringsdepartementet, 2012) 
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6 Fallstudie:	  SSAB	  EMEA	  i	  Borlänge	  

Syftet med detta kapitel är att ge en grundlig introduktion till restvärmesamarbetet mellan SSAB i Borlänge och 
det lokala energibolaget. I kapitlet ges en presentation av stålföretagets verksamhet och Borlänges energisystem, med 
fokus på ortens fjärrvärmesystem. Det material som framkommit under studiens empiriska del, det vill säga under 
intervjuerna och vid inhämtning av data, redovisas i fallstudiekapitlets andra hälft. 

6.1 Presentation	  av	  företaget	  SSAB	  

SSAB är en ledande producent av avancerade höghållfasta stål som marknadsförs över hela 
världen. Företaget har produktionsanläggningar i Sverige och i USA samt anläggningar för bear-
betning och färdigställning av stålprodukter i Kina. Idag har SSAB bortåt 9000 anställda fördela-
de i 45 länder. Företaget grundades år 1978 då Domnarvets Jernverk i Borlänge, Norrbottens 
Järnverk i Luleå och Oxelösunds Järnverk i Oxelösund slogs ihop efter ett riksdagsbeslut året 
innan. Upptakten till riksdagsbeslutet var oljekrisen som kom att påverka stålindustrin i väst-
världen under 70-talets mitt. Situationen för västvärldens stålindustrier var katastrofal då de hade 
problem med överkapacitet, omoderna anläggningar och höga utgifter för arbetskraft. Tillsamm-
ans med det stigande priset på olja försämrades förutsättningarna ytterligare och stålföretagen var 
tvungna att genomföra omfattande omstruktureringar för att de skulle överleva. Således bildades 
SSAB med staten som största ägare. (SSAB, 2011) 

”I företagets rötter finns en stark lokal förankring och en historia med tydlig koppling till 
uppbyggnaden av samhällena runt verksamhetsorterna.” 

 (SSAB, 2011) 

Företaget utgör idag en av världens mest lukrativa stålproducenter och har en tydlig nischstrategi. 
Cirka 37 procent av allt stål som levereras består av nischprodukter, det vill säga av höghållfasta 
stål. En ambition är att andelen höghållfasta stål ska utgöra 50 procent år 2015. Utöver höghåll-
fasta stål producerar SSAB även ordinära stål. Den totala försäljningen för år 2011 uppgick till 
nästan 45 miljarder. Geografiskt kan SSAB:s verksamhet indelas i tre olika affärsområden; SSAB 
EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), SSAB Americas (Nord- och Latinamerika) och SSAB 
APAC (Asien, Australien och Nya Zeeland). 

SSAB:s vision är att företaget ska arbeta för ”en starkare, lättare och mer hållbar värld” (SSAB, 2011). 
Att öka andelen höghållfasta stål och ständigt förbättra kompetensen inom denna stålkategori har 
således en tydlig koppling till företagets vision och strategi. De höghållfasta stålen är starkare och 
har en längre livslängd än de ordinära stålen, vilket minskar vikten på kundernas slutprodukter. 
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SSAB EMEA står idag för den största andelen av koncernens totala försäljning och omkring 74 
procent av företagets anställda arbetar inom detta affärsområde. All SSAB EMEA:s produktion 
av stål förekommer i Sverige. I Luleå och Oxelösund framställs råstål som vidareförädlas i Bor-
länge till tunnplåt och i Oxelösund till grovplåt. 

6.2 Produktionsbeskrivning	  av	  SSAB	  EMEA:s	  verksamhet	  i	  Borlänge	  

I Borlänge produceras tunnplåt genom processer för valsning och ytbehandling. Produktions-
kapaciteten i Borlänge uppgår idag till omkring 3 miljoner ton per år. Se figur 9 för en översiktlig 
bild av SSAB:s verksområde i Borlänge. 

 

Figur 9. Verksområdet på SSAB i Borlänge. Källa: (SSAB, 2010). 

SSAB:s verksamhet i Borlänge omfattar anläggningar för varmvalsning, kallvalsning, metallbe-
läggning och målning av tunnplåt. Utöver dessa anläggningar finns även klipp-, spalt- och form-
atsträckor samt emballeringslinjer för färdigställning av stålprodukterna. (SSAB, 2010) 
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6.2.1 Varmvalsverket	  

Samtliga stålämnen som kommer till Borlänge från Luleå och Oxelösund passerar genom varm-
valsverket. Nedan ges en beskrivning av de olika processtegen. 

Ämnesugnar	  
I varmvalsverket finns två ugnar (ugn 301 och ugn 302) som värmer upp ämnena till cirka 
1250°C inför valsningsprocessen. Vid denna höga temperatur bildas glödskal som måste tas bort 
från stålämnena. Detta sker i flera steg under varmvalsningen. (SSAB, 2011) 

Förpar	  
Efter att ämnena antagit rätt valsningstemperatur i ämnesugnarna valsas de från en tjocklek på 22 
cm till 3 cm i förparet. Därefter hasplas stålämnena upp och förlängs från 11 m till 80 m. (SSAB, 
2011) Stålämnena passerar förparet ett flertal gånger för justering av tjocklek, bredd och kant-
ning. (Asp, Wiklund, & Dahl, 2008) 

Färdigsträcka	  
I färdigsträckan minskas tjockleken ytterligare genom att stålämnena passerar genom sex stycken 
valspar. Beroende på vilken typ av plåt som produceras varierar tjockleken mellan 1,8 och 16 
mm. (SSAB, 2011) Att temperaturen ligger på rätt nivå är viktigt för att önskade mekaniska 
egenskaper ska erhållas. Stålets tjocklek, bredd och profil mäts oavbrutet och korrigeras både 
automatiskt och manuellt. (Asp o.a., 2008) 

Kylsträcka	  
Efter det sista valsningssteget i varmvalsverket avkyls plåten av ett flertal duschar i en kylsträcka 
till mellan 750 och 100°C. (SSAB, 2011) Vilken temperatur plåten kyls ned till anpassas efter de 
mekaniska egenskaper som önskas. (Asp o.a., 2008) 

Haspling	  
Efter att plåten kylts av hasplas den upp i rullar. Dessa bandas, märks och fraktas sedan ut för 
avsvalning. Merparten av rullarna levereras därefter direkt till kund medan resterande efter-
behandlas ytterligare. (Asp o.a., 2008) Se figur 10 för en översiktlig bild av processtegen i varm-
valsverket. 
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Figur 10. Översiktlig bild av processtegen i varmvalsverket. Källa: (SSAB, 2011). 

6.2.2 Kallvalsverket	  

I kallvalsverket valsas plåten ytterligare en gång utan att den värms upp innan. Genom att plåten 
kallvalsas blir den tunnare och starkare. (SSAB, 2011) 

Betning	  
Innan stålet kallvalsas passerar det ett betbad där glödskal från varmvalsningen avlägsnas. Badet 
består av saltsyra och efter att plåten gått igenom detta sköljs det i flera steg. (SSAB, 2011) 

Kallvalsning	  
I kallvalsprocessen valsas plåt ned till 0,3 mm. (SSAB, 2011) Vid valsningen uppstår friktion och 
värme bildas. Denna kyls bort med vatten som tillsats med 2,3 procent olja. (Asp o.a., 2008) 

Värmebehandling	  
Då plåt som kallvalsats är hårt och sprött glödgas den till 650-840°C för att återigen bli formbar. 
Detta sker i kontinuerliga glödgningslinjen eller i klockugnen. (Asp o.a., 2008) Plåten snabbkyls 
sedan för härdning. Efter snabbkylningen upphettas den ofta igen till 200-500°C för att få en mer 
seg karaktär. (SSAB, 2011) 

Beläggning	  
Genom att förse den kallvalsade plåten med en beläggning kan den förädlas ännu ett steg. För att 
få ett bra rostskydd kan plåten varmförzinkas. Plåten kan även målas, vilket innebär att flera lager 
färg läggs på plåten i en kontinuerlig process. Målningslinjer har SSAB både i Borlänge och i 
Finspång. (SSAB, 2011) 

Ämnesugnar	  

Förpar	  
Färdigsträcka	   Kylsträcka	  

Haspling	  
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Färdigställning	  
En del av den kallvalsade plåten färdigställs sedan genom anpassning av rullvikt, kant- och form-
atklippning, provtagning, anoljning och emballering. (Asp o.a., 2008) Därfter levereras tunnplåten 
i rullar (coils) eller som formatklippt plåt. (SSAB, 2011) Figur 11 ger en översiktlig bild av proc-
esstegen i kallvalsverket. 

 
 
 

 

Figur 11. Översiktlig bild av processtegen i kallvalsverket. Källa: (SSAB, 2011). 

6.3 Energianvändningen	  vid	  SSAB	  EMEA	  i	  Borlänge	  

För stålproduktionen krävs stora mängder energi. I föreliggande kapitel presenteras data från den 
energikartläggning som, med utgångspunkt i 2008 års energianvändning, gjordes i samband med 
SSAB EMEA:s deltagande i Programmet för energieffektivisering (PFE). I tabell 1 ges information om 
tillförd energi och energikostnader5 för år 2008.  

Tabell 1. Total tillförd energi och energikostnader för år 2008. Källa: (Fors, 2010). 

Energislag	   Tillförd	  energi	   Energikostnader	  

Gasol	   711	  GWh	   428	  Mkr	  

Olja	   592	  GWh	   297	  Mkr	  

Elenergi	   510	  GWh	   306	  Mkr	  

Lösningsmedel	   13	  GWh	   -‐	  

Summa	   1826	  GWh	   1031	  Mkr	  

                                                      
5 Kostnadsberäkningarna bygger på uppskattade framtida energipriser för perioden 2008-2012 som tagits 
fram med utgångspunkt i 2008 års energipriser. 

Kallvalsning	  
Värmebehandling	  

Färdigställning	  
Till	  beläggning	  
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6.3.1 Gasol,	  olja	  och	  elenergi	  

År 2008 tillfördes totalt 1813 GWh energi i form av gasol, olja, elenergi och lösningsmedel. De 
anläggningar som förbrukar mest gasol är ugn 301 och kontinuerliga glödgningslinjen då dessa 
svarar för omkring 78 procent av den totala gasolförbrukningen. Ugn 302 är den anläggning som 
i dagsläget förbrukar mest eldningsolja, cirka 95 procent av all olja som används går åt här. Under 
2014 planerar dock SSAB att ersätta oljan i ugn 302 med naturgas och det kommer att minska 
verkets totala oljeförbrukning betydligt. När det kommer till förbrukningen av el så är den mer 
utspridd på olika anläggningar inom verket. Störst förbrukning är det vid varmvalsverkets färdig-
par som står för omkring 14 procent av total elförbrukning. (Fors, 2010) 

6.3.2 Ånga	  och	  hetvatten	  

Utöver förbrukningen av gasol, olja och elenergi används även media som ånga, hetvatten, tryck-
luft, Borlängevatten, älvvatten och processvatten. Inom verket finns ett ångnät som tillgodoser 
de olika anläggningarna med ånga. Omkring 94 procent av all ånga framställs genom återvinning 
av restenergier vid värmningsugnarna 301 och 302 i varmvalsverket. Ånga produceras vid kylning 
av de skenor som transporterar stålämnena genom ugnarna, cirka 130 GWh, samt genom energi-
återvinning i den avgaspanna som finns efter ugn 302, cirka 120 GWh. Resterande ånga fram-
ställs i oljeeldade pannor i Energicentral 1 (EC 1) och Ångcentral 2 (ÅC 2). Föregående anlägg-
ningar körs främst vid driftstopp i ugnarna eller vid hög belastning i ångnätet. Detta innebär såle-
des att ångproduktionen framför allt styrs av driften i varmvalsverket, till skillnad från konven-
tionella ångsystem där ångproduktionen regleras utifrån behovet av ånga. En konsekvens av detta 
blir att ånga från ugnarna måste släppas ut över tak när avsättning inte finns i ångnätet. 

Olika användningsområden för ångan är; uppvärmning av hetvatten och andra vätskor (exempel-
vis betbad och processvatten) samt gaser (exempelvis gasol, förbränningsluft och ventilations-
luft). Mängden ånga som går till ångnätet är dock betydligt mindre än den totala mängden 
producerad ånga. Detta beror på att en del av den ånga som framställs nyttjas i den ångfram-
ställande utrustningen. Som exempel kan ugn 302 nämnas där ånga används för luftförvärmning 
och finfördelning av ugnens eldningsolja. (Fors, 2010) 

Inom SSAB:s verk i Borlänge finns även ett hetvattennät som sträcker sig mellan de olika anlägg-
ningarna. På orten finns i sin tur ett fjärrvärmenät som ägs och drivs av det kommunalägda en-
ergibolaget Borlänge Energi. Hetvattennätet och fjärrvärmenätet är anslutna till en gemensam 
värmeväxlarstation som möjliggör värmeutbyte i båda riktningarna. Omkring en tredjedel av het-
vattnet framställs genom att ånga kondenseras i Energicentral 1. Resterande hetvatten framställs 
genom värmeåtervinning i kontinuerliga glödgningslinjen och målningslinjen. Under 2008 fram-
ställdes sammanlagt 107 GWh hetvatten varav 49 GWh förbrukades inom verket (värmeförluster 
medräknat) och 58,3 GWh levererades till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät. (Fors, 2010) I tabell 2 
ges information om mängden producerad ånga och hetvatten samt värderingen av dessa för år 
2008. 
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Tabell 2. Produktion och värdering av ånga respektive hetvatten för år 2008. Källa: (Fors, 2010). 

Media	   Produktion	   Värdering	  

Ånga	   260	  GWh	   26	  Mkr	  

Hetvatten	   107	  GWh	   16	  Mkr	  

 

6.4 Energiflöden	  vid	  SSAB	  EMEA	  i	  Borlänge	  

För att få en uppfattning om energiflödena inom verket kan bortförd energi studeras. Den till-
förda energin, som angavs i föregående kapitel, är enkel att beräkna eftersom den är lika med 
energin i förbrukade bränslen och el. Att beräkna bortförd energi är dock mer komplicerat 
eftersom den är fördelad mellan flera olika flöden. En fast regel är att bortförd energi är lika stor 
som tillförd energi. I figur 12 ges information om tillförd respektive bortförd energi. Som i 
tidigare avsnitt är data taget från den energikartläggning som gjordes för år 2008. 

 

Figur 12. Tillförd och bortförd energi år 2008. Källa:  (Fors, 2010). 



KAPITEL 6 − FALLSTUDIE: SSAB EMEA I BORLÄNGE 

 

 

50 

 

Gränsen för vad som betraktas som lågvärdig restvärme6 har vid beräknandet av bortförd energi 
satts till 50°C. Att beräkna storleken på lågvärdig energi är krångligt eftersom det rör sig många 
olika luft- och vattenflöden samt transmissionsförluster. För att få en uppskattning om mängden 
lågvärdig energi har Fors (2010) i sin energikartläggning först definierat energiflöden över 50°C 
och sedan subtraherat total tillförd energi med energiflöden av högre temperatur. 

6.4.1 Restvärmetillgångar	  

I energikartläggningen har även restvärmetillgångar identifierats. Då användningsområdena för 
lågvärdig energi är ytterst begränsande ges endast en översikt av restvärme med en temperatur på 
minst 80°C. Enligt Fors (2010) beror restvärmens användbarhet och ekonomiska värde till stor 
del på restvärmens temperatur. Nedan ges en översikt av restvärmetillgångar med en temperatur 
på 80°C och uppåt. 

Avgaser	  

Tabell 3. Restvärmetillgångar i form av avgaser. Källa: (Fors, 2010). 

Produktionslinje	   Temperatur	   Energiinnehåll7	   Medeleffekt	   Kommentar	  

Ugn	  301	   330-‐340°C	   70	  GWh	   9,4	  MW	   	  

Ugn	  302	   330°	   108	  GWh	   12,9	  MW	   Genom	  att	  sluta	  producera	  
ånga	  i	  avgaspannan	  kan	  
dessa	  värden	  erhållas	  
istället:	  450-‐550°C	  och	  193	  

GWh.	  

Kontinuerliga	  
glödgningslinjen	  

100°C	   6,4	  GWh	   0,85	  MW	   Avgastemperaturen	  kan	  
höjas	  genom	  minskat	  
luftläckage	  i	  bandförvärm-‐
ningen.	  Energiinnehållet	  i	  
avgaserna	  kan	  höjas	  med	  
omkring	  10-‐15	  GWh	  om	  
avgaspannan	  tas	  ur	  drift.	  

Metallbeläggningslinje	  2	   250°C	   6	  GWh	   	   Om	  luftläckaget	  i	  
avgassystemet	  förhindras	  
kan	  avgastemperaturen	  

                                                      
6 Med lågvärdig restvärme avses här luft- och vattenflöden samt transmissionsförluster som avges vid 
temperaturer under 50°C.  
7 Energiinnehåll har beräknats utifrån en referenstemperatur på 0°C. 
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höjas	  till	  omkring	  600°C	  vid	  

oförändrat	  energiinnehåll.	  

Målningslinjen	   400°C	   42	  GWh	   7,7	  MW	   Angivna	  värden	  kan	  erhållas	  
om	  avgaspannan	  tas	  ur	  drift.	  

Energicentral	  1	   140°C	   	   	   Ytterligare	  nedkylning	  kan	  ej	  
åstadkommas	  på	  grund	  av	  
risken	  för	  kondensation	  och	  
rostangrepp	  i	  skorstenen.	  

Ånga	  

Idag används den ånga som produceras i värmningsugnarna. Eventuellt skulle denna kunna anvä-
ndas på ett bättre sätt. 

Tabell 4. Restvärmetillgångar i form av ånga. Källa: (Fors, 2010). 

Produktionslinje	   Energiinnehåll	  

Ugn	  301	   54,6	  GWh	  

Ugn	  302	   74	  GWh	  i	  skenorna	  

121	  GWh	  i	  avgaspannan	  

Varma	  bandrullar	  

När de varma bandrullarna lämnar varmvalsverket har de en temperatur på omkring 620°C. År 
2008 uppgick tonnaget i varmvalsverket till cirka 2 348 000 ton vilket ger ett energiinnehåll på 
omkring 305 GWh i rullarna. Då bandrullarna transporteras ut för avsvalning avges denna energi 
till utomhusluften. Enligt Fors (2010) finns det idag ännu ingen teknik som kan ta tillvara på 
energin i bandrullarna så att restvärme med en temperatur på över 80°C kan erhållas. 

6.5 Borlänges	  energisystem	  

I Borlänge är energitillförseln per invånare hög till följd av förekomsten av två stora industrier, 
SSAB EMEA och Stora Enso Kvarnsveden. Tillsammans står dessa industrier för omkring 75 
procent av energiomsättningen. Energitillförseln i Borlänge har till skillnad från Sverige i helhet 
ökat sedan år 1990 och detta beror i huvudsak på produktionsökning inom industrin. (Borlänge 
kommun, 2010) År 2008 låg energitillförseln (bruttotillförseln) i Borlänge på 6,3 TWh, vilket kan 
jämföras med energitillförseln för hela landet som låg på 549 TWh samma år. (SCB, 2011) 
Andelen el av den totala energitillförseln ligger högt, närmare 50 procent, vilket också kan för-



KAPITEL 6 − FALLSTUDIE: SSAB EMEA I BORLÄNGE 

 

 

52 

 

klaras av industriernas existens. Se tabell 5 för information om energitillförsel i Borlänge uppdelat 
på energislag för perioden 1990-2006. 

Tabell 5. Energitillförsel i Borlänge 1990-2006, GWh. Källa: (Borlänge kommun, 2010). 

Energislag	   1990	   1995	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	  

Stenkol	   167	   167	   28	   72	   133	   123	   131	   -‐	   -‐	  

Koks	   1	   0	   0,1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Bensin	   309	   315	   282	   293	   297	   291	   294	   262	   256	  

Diesel	   249	   233	   272	   264	   279	   302	   330	   303	   329	  

Eldningsolja	  1	   196	   141	   82	   64	   79	   68	   36	   32	   27	  

Eldningsolja>1	   463	   601	   602	   681	   775	   845	   363	   445	   526	  

Gasol	   573	   691	   765	   774	   866	   854	   847	   -‐	   -‐	  

Naturgas	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Torv	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Trädbränslen	   514	   691	   194	   221	   423	   404	   153	   -‐	   -‐	  

Avlutar	   0	   0	   0,4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  

Avfall	   0	   0	   0,4	   0,5	   0	   0	   0,008	   -‐	   -‐	  

Övrigt	   0,1	   0,04	   219	   0	   0,01	   0,01	   0,002	   0	   -‐	  

Fjärrvärme	   292	   310	   283	   340	   676	   370	   360	   354	   361	  

Summa	  
bränslen	  

2764	   3149	   2727	   2711	   3527	   3258	   2512	   2649	   2770	  

El	   2237	   2453	   3470	   2861	   2791	   2739	   2682	   -‐	   -‐	  

Total	  energi	   5000	   5601	   6197	   5573	   6319	   5998	   5194	   -‐	   -‐	  

 

I tabellen ovan är vissa data från år 2005 och 2006 inte angivna. Detta är följden av den lag om 
sekretess som tillämpas av SCB från och med 2005 års uppgifter. Sekretessen är gällande för 
industrin och stora enskilda energianvändare. För att data ska få publiceras måste godkännande 
från berörda parter inhämtas. Detta godkännande inhämtas idag av SCB från el- och fjärr-
värmeföretag, dock inte från andra företag. I Borlänge står SSAB EMEA och Stora Enso 
Kvarnsveden för en väsentlig andel av energianvändningen och därför publiceras inte all data för 
år 2005 och 2006. 
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Invånarantalet i Borlänge kommun uppgick i slutet av år 2011 till 49 323 personer (SCB, 2012) 
och omkring 85 procent av dessa bor i centralorten. Småhusens uppvärmningsform utgörs av 
fjärrvärme (innehar omkring hälften av småhusmarknaden), el, olja och eldning med biobränslen. 
Merparten av flerbostadshusen finns i kommunens centrala delar och värms främst med fjärr-
värme. Även en väsentlig andel av offentlig förvaltning, handel och service är kopplade till fjärr-
värmenätet. 

6.5.1 Fjärrvärme	  i	  Borlänge	  

Fjärrvärmenätet inom Borlänge driftsattes år 1969. Utbyggnaden har skett successivt och idag 
omfattas i stort sett hela centrala Borlänge samt en del av områdena med småhus. År 2010 upp-
gick antalet fjärrvärmekunder hos Borlänge Energi till 5799 stycken och distributionsnätets längd 
till 308 km. Samma år producerades totalt 525 648 MWh fjärrvärme, där 443 137 MWh såldes till 
företagets fjärrvärmekunder. Fördelningen av levererad volym till olika kundkategorier för år 
2009 beskrivs i tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Fördelning av levererad volym till olika kundkategorier år 2009. Källa: (Borlänge Energi, 
2010). 

Kundkategori	   Andel	  i	  procent	  av	  levererad	  volym	  

Flerbostadshus	   40,0	  

Småhus	   24,9	  

Industrier	   3,3	  

Offentliga	  lokaler	   11,2	  

Övriga	  lokaler	   20,4	  

Övrigt	  (exempelvis	  markvärme)	   0,2	  

Fjärrvärmen i Borlänge utgörs till stor del av restvärme från SSAB samt rest-/och spillvärme från 
Stora Enso Kvarnsveden. Sedan innehar Borlänge Energi även en avfallsförbränningsanläggning i 
Bäckelund där källsorterat avfall och flis används som bränsle. Under vintern 2008/2009 togs en 
ny kraftvärmepanna i Bäckelund i drift för produktion av både värme och el. I den nya pannan 
förbränns avfall och dagens tillstånd medger en förbränning av 80 000 ton. Dock finns det planer 
på att utöka denna förbränning till 98 000 ton. För reservkapacitet nyttjas olje- och elpannor. 
Utöver dessa har Borlänge Energi även pelletseldade närvärmeanläggningar på några håll i kom-
munen. I figur 13 nedan ges information om fjärrvärmeproduktionens fördelning på olika brän-
sleslag år 2010. 
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Figur 13. Borlänges fjärrvärmeproduktions fördelning på olika bränsleslag år 2010.  
Källa: (Borlänge Energi, 2011). 

 

Fjärrvärmenätets maximala effekt uppgår till cirka 160 MW. Temperaturen i framledning resp-
ektive returledning ligger i intervallen 77-110°C och 40-55°C. I figur 14 ges en schematisk bild av 
fjärrvärmesystemet i Borlänge. Installerad effekt hos de olika anläggningarna anges i megawatt. 
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Figur 14. Schematisk bild av fjärrvärmesystemet i Borlänge. Källa: (Borlänge Energi, 2010). 

Vad gäller rest- och spillvärmeleveranser från SSAB och Stora Enso står den sistnämnda för 
värmeleveranser av större kvantitet. Den installerade effekten på 146 MW hos Stora Enso kan 
jämföras med SSAB:s installerade effekt på 20 MW. Stora Enso var även den aktör som var först 
med att leverera värme till Borlänge Energi (ingick avtal i mitten på 80-talet). En väsentlig del av 
värmen från Stora Enso är dock av lågvärdig karaktär och kan inte föras direkt in på fjärr-
värmenätet. För uppgradering av värmen har Borlänge Energi installerat värmepumpar vid Stora 
Enso:s anläggning. Värmepumparna som tar värme från utgående processvatten drivs av 
energibolaget. Borlänge Energi har även möjligheten att vid behov köpa högvärdig värme från 
Stora Enso om pappersbrukets pannor är i drift. Stora Enso har även en mottrycksturbin som 
kan producera el och för att el ska kunna produceras måste avsättning för värmen från Stora 
Enso finnas i fjärrvärmenätet. 

Utöver fjärrvärmeverksamheten är Borlänge Energi också producenter av el. Företaget har både 
egna, och är delägare till ett antal, vattenkraftstationer. Årsproduktionen för energibolagets 
samtliga vattenkraftstationer ligger på cirka 7,1 GWh. Borlänge Energi är även delägare i Dala 
Vind AB, som uppför vindkraftverk åt såväl Dala Vindkraft Ekonomisk förening som till det 
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egna bolaget. Utöver vind- och vattenkraft innehar, som tidigare nämnt, Borlänge Energi även 
en kraftvärmepanna med en effekt om 7 MW vid produktionsanläggningen i Bäckelund. 

6.5.2 Presentation	  av	  energibolaget	  Borlänge	  Energi	  

Borlänge Energi ägs i sin helhet av Borlänge Kommun Förvaltnings AB. I energikoncernen ingår 
moderbolaget AB Borlänge Energi och dotterbolagen AB Borlänge Energi Elnät och Borlänge 
Energi Försäljning AB. De affärsområden som koncernen verkar inom är fjärrvärme, avfall, 
elhandel, elnät, stadsnät, vatten, avlopp och stadsmiljö. (Borlänge Energi, 2011) Energibolagets 
vision lyder som följande: 

”Borlängeborna, som är både ägare och kunder, skall ha anledning till att vara stolta över 
Borlänge Energi.” 

(Borlänge Energi, 2010) 

För att uppfylla visionen arbetar Borlänge Energi efter fyra ledstjärnor som anger att energi-
bolagets produkter och tjänster ska levereras med hög kvalitet, miljöriktig hantering, bra service 
och låga priser. Företaget följer även upp med undersökningar som mäter kundnöjdhet och i 
den senaste undersökningen sade sig 65 procent av kunderna ha anledning till att vara stolta 
över Borlänge Energi. Inför framtiden hoppas Borlänge Energi kunna fortsätta agera lokalt, inga 
ambitioner till att bli större och ta fler marknadsandelar finns utan de ska verka i Borlänge för 
borlängebornas bästa. (Åberg, 2012) 

6.5.3 Målsättningar	  inom	  kommunen	  samt	  kommunens	  energi-‐	  och	  klimatarbete	  

Borlänge Kommun Förvaltnings AB, som är ett helägt dotterbolag till Borlänge kommun, står 
alltså som ägare till Borlänge Energi. Förvaltningsbolagets uppgift är att samordna de kommun-
ala bolagens verksamheter på en övergripande nivå. I likhet med övriga kommunala verksam-
heter strävar förvaltningsbolaget efter att uppnå de inriktningsmål som antagits av kommunfull-
mäktige i Borlänge. Generellt för samtliga kommunala verksamheter i kommunen är att de ska 
”tillhandahålla god service inom ramen för en sund ekonomi.” (Borlänge kommun, 2010) De inriktnings-
mål som är av relevans för denna studie lyder som följande: 

1) ”Borlänge är en attraktiv kommun för boende, företagande och besök.” 

2) ”Borlänge är den trygga och hållbara kommunen som vågar gå före.”  

(Borlänge kommun, 2010) 

Ovanstående mål visar vad kommunen har för avsikt gällande ortens utveckling och vad 
samtliga förtroendevalda och anställda ska sträva efter att uppnå. Kommunens energi- och kli-
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matarbete utgör en del av målet om att Borlänge ska vara en hållbar kommun. För sitt energi- 
och klimatarbete har kommunen tagit fram en strategi, ”Klimatsmart Borlänge”, som ger 
vägledning om hur Borlänge ska nå de mål som finns uppsatta på energi- och klimatområdet. 
Strategin innehåller övergripande strategiska ställningstaganden som syftar till att ge ledning och 
stöd till borlängebor, företag och kommunala verksamheter i sitt klimatarbete. (Borlänge komm-
un, 2010) 

Vad gäller utbyggnaden av fjärrvärmen har den, enligt underlaget till klimatstrategin, redan 
passerat sin absoluta höjdpunkt. Det som kan förväntas av de kommande åren är en viss 
förtätning av områden där fjärrvärme redan finns samt att ett antal nya områden ansluts till 
nätet. Vad gäller andelen restvärme från industrin i Borlänges fjärrvärmenät ska den, enligt 
strategin, antingen hållas konstant eller öka. (Borlänge kommun, 2010) 

Energieffektivisering av byggnader är en viktig punkt i klimatstrategin, och enligt denna finns 
det en stor potential till att minska energianvändningen inom detta område. I klimatstrategin 
behandlas problematiken kring att energieffektiviseringsåtgärder i bebyggelsen resulterar i min-
skat fjärrvärmeunderlag i existerande system, och att detta inverkar negativt på möjligheterna att 
producera kraftvärme. För att kompensera för detta finns möjligheten att bygga ut ortens 
fjärrvärmenät ytterligare, men då minskar värmetätheten och därmed också lönsamheten för 
fjärrvärmen. Ett annat alternativ i klimatstrategin är att istället tillhandahålla fjärrkyla. Vid 
kylbehov kan fjärrvärmedriven absorptionskyla användas, vilket exempelvis kan möjliggöra att 
kraftvärmeanläggningen även köras under sommaren. (Borlänge kommun, 2010) 

6.6 Restvärmesamarbetet	  mellan	  SSAB	  EMEA	  och	  Borlänge	  Energi	  

Den 20 september år 1991 ingick SSAB EMEA i Borlänge ett avtal med det lokala energibolaget 
Borlänge Energi gällande tillvaratagande av restvärme vid SSAB. Uppgörelsen gav Borlänge 
Energi rättigheten att uppföra och bibehålla en värmeväxlarstation för hetvatten/fjärrvärme-
vatten med en effekt på omkring 10 MW samt hetvattenledningar inom SSAB:s verksområde. 
Således möjliggjordes för överföring av värme i båda riktningarna mellan SSAB:s hetvattennät 
och Borlänge Energi:s fjärrvärmenät. Då erfarenheterna av samarbetet mestadels har varit goda 
har avtalet förnyats i några omgångar och leveranserna har utökats. (Hirsch, 2012) 

Diskussioner kring tillvaratagande av restenergier vid SSAB för leveranser till Borlänge Energi:s 
fjärrvärmenät fördes dock långt innan 1991. Redan år 1972 var frågan uppe för diskussion men 
förslaget avslogs av den dåvarande koncernledningen Stora Kopparbergs AB (ägare av järn-
verket) eftersom de ansåg att restenergin skulle användas internt. Även under perioden 1975-
1976 var en eventuell leverans av värme till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät en aktuell fråga. 
Dock kunde inte parterna komma överens om vinstfördelning och avgifter för värmeleveranser 
vilket medförde att projektet lades ned. Efter ytterligare ett antal försök till att få igenom ett 
restvärmesamarbete lyckades parterna nå en uppgörelse först 1991. Till en början uppgick värme-
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leveranserna till 10-15 GWh/år. Borlänge Energi stod för investeringarna och behövde inte 
betala någon ersättning för restvärmen. Inledningsvis var inte erfarenheterna enbart positiva då 
man hade problem med driften och leveranserna av värme var relativt små. Därtill var kommun-
ikationen mellan SSAB och Borlänge Energi bristfällig. Under 90-talets senare del har dock part-
erna förbättrat sin kommunikation och utökat samarbetet. (Fors, 2003) 

6.6.1 Villkor	  för	  restvärmesamarbetet	  mellan	  SSAB	  och	  Borlänge	  Energi	  

Det huvudsakliga syftet med restvärmesamarbetet är att SSAB och Borlänge tillsammans ska 
åstadkomma ett optimalt nyttjande av restvärmen. Genom samarbetet har dessutom förutsätt-
ningar för värmeleveranser åt båda håll mellan parterna skapats. (Hirsch, 2012) 

Enligt de uppgörelser som nåtts har Borlänge Energi erhållit rättigheten att uppföra och bibehålla 
egna anläggningar inom SSAB:s verksområde. Anläggningar som Borlänge Energi har installerat 
och finansierat är; två värmeväxlarcentraler, fjärrvärmeledningar samt två avgaspannor vid mål-
ningslinjen. Borlänge Energi har även installerat och finansierat ett hetvattennät inom verksom-
rådet för att möjliggöra värmeleveranser mellan parterna samt mellan SSAB:s olika anläggningar. 
Utöver föregående nämnda anläggningar har Borlänge Energi installerat och finansierat samman-
lagt fyra stycken undercentraler. Finansiellt har SSAB bidragit med ett engångsbelopp. (Hirsch, 
2012) 

Myndighetstillstånd är Borlänge Energi ansvariga för. Tillstånd enligt miljöbalken har dock varit 
SSAB:s uppgift att införskaffa. Borlänge Energi har åtagit sig att rätta sig efter de villkor som 
föreskrivs såsom exempelvis att den utrustning som uppförs är CE-märkt. Genom det avtal som 
upprättades innehar Borlänge Energi även rättigheten att uppföra och finansiera ytterligare utrus-
tning för restvärmeåtervinning. Även förutsättningarna för installation av en gemensam ackumu-
latortank inom SSAB:s verksområde ska utredas enligt avtalet från 2002. (Hirsch, 2012) 

Personal från Borlänge Energi har av SSAB fått tillstånd att beträda verksområdet för drift och 
underhåll av restvärmeanläggningarna. SSAB har i sin tur tillträde till anläggningarna för mätning 
och för att förhindra att eventuell skada uppstår på egna anläggningar. Då Borlänge Energi har 
finansierat restvärmeanläggningarna, och därmed tagit på sig den finansiella risken, står de som 
ägare för dessa. Med ägandeskapet är de ytterst ansvariga för konsekvenser som kan uppstå i 
samband med driften. Borlänge Energi sköter såväl drift som underhåll av restvärmeanläggning-
arna, medan SSAB:s åtagande ligger i att övervaka och kontrollera anläggningarna enligt de 
föreskrifter som utarbetats i detta syfte. (Hirsch, 2012) 

Från SSAB:s processer förs rökgaser till restvärmeanläggningarna. Äganderätten till rökgaserna 
(värmeinnehållet inte inkluderat) innehar SSAB ända tills att gaserna släpps ut i atmosfären. Via 
anläggningarna har Borlänge Energi rättigheten att överföra värme till fjärrvärmenätet i den 
utsträckning som parterna enats om. Tillgänglig restvärme som SSAB inte kan använda inom den 
egna verksamheten får Borlänge Energi köpa till en mycket liten kostnad. För de fall Borlänge 
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Energi har ett värmebehov som överstiger tillgång och SSAB kan leverera prima värme utan att 
den egna verksamheten drabbas negativt ska parterna enas om såväl kvantiteter som priser för 
varje händelse separat. Priset per kilowattimme för leveranser av prima värme från Borlänge 
Energi till SSAB baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på 
det energislag som används. Om Borlänge Energi:s pris på värme överstiger SSAB:s egen värme-
produktionskostnad är energibolaget skyldiga att rapportera detta senast tolv timmar i förväg. 
(Hirsch, 2012) 

Vid eventuella avbrott i värmeleveranser eller mottagande av värme ska parterna verka för att 
dessa blir så kortvariga som möjligt. SSAB är dock inte skyldiga till att leverera värme under 
semesteruppehåll eller vid underhållsarbete på egna anläggningar. Att värmeleveranserna från 
SSAB styrs av produktionstakt, som i sin tur är beroende av gällande marknadssituation, och 
således kan variera över tid är Borlänge Energi väl medvetna om. (Hirsch, 2012) 

Det avtal som ingicks år 2002 gäller till och med år 2012. Om ingen av parterna sagt upp avtalet 
minst två år före denna tidpunkt förlängs avtalet på obestämd tid med en ömsesidig uppsägnings-
tid på två år. Om avtalet sägs upp innehar SSAB rättigheten att köpa loss de anläggningar som 
Borlänge Energi uppfört på SSAB:s verksområde. (Hirsch, 2012) 

En viktig del i avtalet är att båda parter är friskrivna från krav vid försening, felaktig leverans eller 
bristfällig service oberoende av om detta har skett utom parternas kontroll eller inte. Denna 
föreskrift motiveras av de särskilda förhållanden som samarbetet präglas av och stöds av båda 
parter. Om framställningen av restvärme skulle upphöra till följd av tekniska eller andra föränd-
ringar inom avtalstiden har SSAB rätt att avsluta avtalet under förutsättning att de underrättar 
Borlänge Energi i förväg. Borlänge Energi är inte berättigade till ersättning vid ett sådant inträff-
ande. (Hirsch, 2012) 

Avtalet behandlar även en eventuell möjlighet till utförande av handel med utsläppsrätter som 
uppkommit till följd av restvärmesamarbetet. Om denna möjlighet realiseras övergår handels-
rätten till SSAB. (Hirsch, 2012) 

6.6.2 Historisk	  bakgrund	  till	  restvärmesamarbetet	  

Återvinning av restvärme är ingen ny företeelse på SSAB:s anläggning i Borlänge. Kort efter att 
anläggningen och den första masugnen togs i drift år 1878 (då Domnarvets Jernverk) möjlig-
gjordes för tillvaratagande av de energirika restgaser som genererades från masugnen. Rest-
gaserna användes för att framställa värme som kunde nyttjas i nästföljande processteg. När det 
varmvalsade metallurgin lades ned år 1978 togs ett strategiskt beslut om att de nya anläggningarna 
som anlades skulle återvinna så mycket värme som möjligt. Restvärmen kom att ersätta de 
restgaser som förlorades då masugnen togs ur drift. De initiala drivkrafterna bakom återvinning-
en av restgaser var att minska driftskostnaderna. Om inte värme återvunnits från dessa hade 
alternativet varit att förbränna dem. Det fanns även en insikt om att restgaserna från masugnen, 



KAPITEL 6 − FALLSTUDIE: SSAB EMEA I BORLÄNGE 

 

 

60 

 

som var giftiga, inte skulle släppas ut till omgivningen. Det rörde sig dock inte om något utpräglat 
miljötänk utan det var ett sätt att förbränna en gas och samtidigt få ut värme. (Hirsch, 2012) 

När det kommer till restvärmesamarbetet med Borlänge Energi var det energibolaget som från 
början hade ett större intresse av att starta upp ett restvärmeprojekt. De såg bland annat en 
möjlighet i att minimera sina driftskostnader. Inom SSAB:s organisation, ända upp till ledningen, 
fanns insikten om att företaget satt på ett värmeöverskott. Dessutom var de på SSAB väl 
införstådda i ortens betydelse för företaget, vilket gjorde att de såg ett värde i att ingå ett rest-
värmesamarbete med det lokala energibolaget. Det värde man såg var dock inte främst av 
ekonomisk karaktär utan det handlade snarare om mjuka värden som eventuellt kunde tillföras 
SSAB som arbetsgivare. Genom samarbetet kunde SSAB dessutom undvika att investera i 
ytterligare förbränningspannor, som enbart används som back up. Restvärmesamarbetet sågs 
alltså också som en möjlighet till att på sikt minska framtida investeringskostnader. (Hirsch, 2012) 

Det första avtalet som upprättades parterna emellan fungerade inte som önskat. Såsom avtalet 
var upplagt var man på SSAB rädd för att det inte enbart var ett värmeöverskott som levererades 
till Borlänge Energi. Utan att det skulle visa sig att de eldat med olja främst för att kunna leverera 
restvärme till energibolaget. Även om det inte var uttryckt i avtalstexten att det var på det viset 
var man rädd för att sådana konsekvenser kunde uppstå och att det i sin tur skulle innebära fler 
kostnader för SSAB. På den tiden då samarbetet startades igång var övervakningsmöjligheterna 
betydligt sämre jämfört med idag, vilket också bidrog till oro och osäkerhet. Det första avtalet 
innehöll många olika villkor för hur värmeleveranserna till Borlänge Energi skulle ske, vilket 
försvårade styrningen av systemet. På SSAB insåg de att de var tvungna att genomföra 
förändringar för att få systemet att fungera bättre. Genom en omarbetning av styrstrategin 
lyckades de arbeta fram ett fungerande integrerat system. För styrstrategins omarbetning nyttja-
des kompetens från Borlänge Energi och tillsammans kom parterna fram till en lösning. Ett nytt 
avtal upprättades och samarbetet utökades med ytterligare avgaspannor för större värmeleveran-
ser. (Hirsch, 2012) 

Borlänge Energi var alltså den part som inledningsvis hade ett större intresse av att ingå ett 
restvärmesamarbete med SSAB. Enligt Åberg (2012) fanns det ett kommunalråd i Borlänge som 
var mycket engagerad i miljöfrågor och som såg ett värde i ett samarbete mellan energibolaget 
och ortens industrier. Genom ett samarbete kunde billig värme erbjudas till Borlänges invånare, 
vilket ansågs som inte mer är rätt då en stor andel av dessa hade sitt arbete vid någon av ortens 
industrier. Den starkaste drivkraften till ett restvärmesamarbete hos Borlänge Energi var alltså att 
kunna erbjuda billig värme till ortens befolkning. Ytterligare en drivkraft var att ett restvärme-
projekt kunde öppna för ett mer långsiktigt samarbete energibolaget och stålverket emellan. 
Utöver detta hade miljöfrågor kommit att uppmärksammats allt mer, detta var kring 1992, vilket 
även det bidrog till att man kom igång med samarbetet. Enligt Åberg (2012) kom det också 
synpunkter från stålverkets personal om att värmen borde användas för något lämpligt ändamål i 
stället för att enbart släppas ut. 
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Det avtal som gäller mellan SSAB och Borlänge Energi idag går ut under 2012 och förhandlingar 
kommer att genomföras för kommande avtal. De villkor som är gällande för närvarande kommer 
förmodligen att ändras något då förutsättningarna har förändrats. Idag har SSAB och Borlänge 
Energi flera avtal tillsammans och det finns en ömsesidig önskan om att sammanfoga dessa till 
ett enda avtal. (Hirsch, 2012) (Åberg, 2012) 

6.6.3 Styrning	  och	  funktion	  av	  restvärmeåtervinningen	  

Att styra återvinningen av restvärme och värmeleveranserna är inte helt lätt i praktiken. Både 
behovet av värmeleveranser till fjärrvärmenätet och tillgången på restvärme vid SSAB varierar 
högst påtagligt. Kan exempelvis SSAB inte leverera värme då ett behov finns i fjärrvärmenätet 
måste Borlänge Energi kompensera för detta genom att utöka produktionen av fjärrvärme i andra 
produktionsanläggningar. (Åberg, 2012) Stundtals kan motsatt förhållande råda, då behovet av 
värme i fjärrvärmenätet är mättat samtidigt som SSAB har god tillgång på värme. Enda alterna-
tivet för SSAB blir då att släppa ut värmen över tak. (Hirsch, 2012) Variationerna i tillgång och 
efterfrågan på värme är starkt säsongsbundna. På vintern då behovet av värme är som störst är 
tillgången som minst. Under sommaren är förhållandena det motsatta då tillgången på värme är 
god samtidigt som behovet är väldigt litet eller obefintligt. För att kompensera för denna obalans 
försöker Borlänge Energi lagra avfall, som används som bränsle i deras avfallsförbrännings-
anläggning, under sommarhalvåret för ett sedan nyttja denna resurs under vintern. (Åberg, 2012) 

Det som gör situationen ännu mer komplex i Borlänge är att det finns ytterligare en tung industri, 
Stora Enso Kvarnsveden, som också vill få avsättning för sin värme i ortens fjärrvärmenät. Enligt 
det avtal som gäller mellan SSAB och Borlänge Energi är SSAB inte förpliktade till att leverera 
värme utan de levererar enbart då de har ett överskott. Uppgörelsen mellan Stora Enso och 
Borlänge Energi präglas dock av mer strikta villkor, vilket medför att parterna har större krav på 
varandra. För att Stora Enso ska kunna producera ånga och el samtidigt måste avsättning finnas i 
fjärrvärmenätet för den värme som genereras vid denna process. Finns inte tillräckligt värme-
underlag kan inte el framställas. För Borlänge Energi är samarbetet med Stora Enso av stor 
betydelse då denne kan garantera kontinuerliga värmeleveranser. Under vinterhalvåret är Borlän-
ge Energi beroende av att få köpa prima värme från Stora Enso. Pappersbruket har tillräcklig 
kapacitet för att vid behov elda mer än vad som krävs för produktionen enbart för att kunna 
leverera ytterligare värme till Borlänge Energi. På så sätt behöver Borlänge Energi inte investera i 
ytterligare värmekapacitet. (Hirsch, 2012) 

”Och det är förståeligt ur Borlänge Energi:s perspektiv för de slipper då investera i större 
värmekapacitet eftersom de kan köpa den där. För Stora Enso är det också bra. Så jag tycker 
det är naturliga ställningstaganden de gjort.” 

 (Hirsch, 2012) 
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Problemet med att värmeunderlaget i Borlänges fjärrvärmenät inte är tillräckligt under vissa 
perioder uppstod efter att Stora Enso investerade i en ny panna som driftsattes i början av 2005. 
Att värme från Stora Enso prioriteras framför värme från SSAB då värmeunderlaget är litet beror 
även på att värmeproduktionen i pappersbruket är mer jämn i jämförelse med den på SSAB. 
Detta är extra tydligt under somrarna då framställningen av värme på Stora Enso är jämn och 
kontrollerad samtidigt som SSAB ”skjuter ut” värmen. För de som styr och reglerar fjärrvärme-
nätet blir det då lättare att ta emot värme från Stora Enso. (Hirsch, 2012) 

Regleringen av värme mellan SSAB och Borlänge Energi styrs från respektive parts kontrollrum. 
Vad som prioriteras i dessa två kontrollrum skiljer sig dock åt då SSAB:s kärnverksamhet är att 
producera stål medan Borlänge Energi:s främsta uppgift är att leverera energi. God kommunika-
tion mellan operatörerna i respektive kontrollrum krävs för att regleringen ska fungera på ett 
optimalt sätt. I restvärmeprojektets början fanns vissa svårigheter med kontrollrummens sam-
verkan. Idag anser man dock att kommunikationen förbättrats men att det fortfarande finns ut-
rymme för mer kontakt operatörerna emellan. Det har även varit diskussioner om ett eventuellt 
gemensamt kontrollrum för energileveranserna. (Åberg, 2012) 

6.6.4 Vinster	  med	  restvärmesamarbetet	  

Genom samarbetet har SSAB sänkt sina kostnader för inköp av olja. Olja som annars hade 
använts i stålföretagets egna ångpannor för produktion av prima värme. Behovet av olja har för 
detta ändamål minskat med omkring 80-90 procent. Genom att det har byggts om en del 
anläggningar i samband med restvärmesamarbetet har de växlat från ånga till intern fjärrvärme 
för uppvärmning av egna lokaler. Detta har resulterat i både tekniska och ekonomiska vinster. 
Andra upplevda nyttor är fördelar vid kontakt med statliga myndigheter, som exempelvis vid 
diskussion med länsstyrelsen om energiprestanda. Restvärmesamarbetet har även varit positivt 
för de energikartläggningar som görs i företagets energiledningssystem. (Hirsch, 2012) 

Årligen måste SSAB EMEA ansöka om tilldelning av utsläppsrätter hos Naturvårdsverket. Att 
stålverket har minskat sin fossila användning är av nytta i den ansökningsprocessen. Att SSAB i 
Borlänge levererar relativt stora mängder energi till det lokala energibolaget har även uppmärk-
sammats lokalt, regionalt och i vissa mån även nationellt. 

  ”Vi har nog haft mest nytta i ekonomiska, tekniska och mjuka aspekter.” 

(Hirsch, 2012) 

Genom att tillvarata värme ifrån industrierna har Borlänge Energi fått en lägre driftskostnad för 
sin energiproduktion. Enligt Hirsch (2012) har samarbetet med industrin eventuellt gjort det 
möjligt för energibolaget att investera mindre pengar på marginalen och att ha mindre kapacitet i 
sina anläggningar. Allt detta har gjort det möjligt för Borlänge Energi att behålla ett relativt lågt 
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pris på värme till kunderna, vilket av energibolaget också ses som den största vinsten med 
restvärmesamarbetet. De ser även en vinst i ett nära samarbete med SSAB då det ger en god 
inblick i vilken utvecklingspotential som finns för tillvaratagande av ytterligare restvärme. Genom 
samarbetet har ju SSAB även blivit en fjärrvärmekund till Borlänge Energi, vilket också inneburit 
vinster. (Åberg, 2012) 

Sett från Borlänge kommuns perspektiv bidrar restvärmesamarbetet inte bara till ett lågt pris på 
värme för de borlängebor som är anslutna till ortens fjärrvärmenät. För dem bidrar det tilltagna 
nyttjandet av rest- och spillvärme från industrin även till att kommunen har en bra energimix. Att 
de resurser som finns att tillgå inom Borlänge nyttjas på ett så optimalt sätt som möjligt. (Åberg, 
2012) För Borlänge kommun är tillvaratagandet av restenergier ifrån industrin även viktigt ur ett 
förtroendeperspektiv. Hade all den överskottsvärme som finns i kommun släppts ut istället för 
att användas hade man förlorat trovärdigheten i sitt energi- och klimatarbete. 

”En av de lägsta taxorna i landet hade aldrig gått om vi inte hade haft energiåtervinningen från 
industrin. De är en jätteviktig aktör.” 

(Holgersson, 2012) 

I och med att Borlänge kommun är ägare och ekonomisk garant till Borlänge Energi har energi-
bolagets låga driftskostnader sannolikt haft positiv inverkan på kommunens ekonomi. De har 
eventuellt inte behövt skjuta till extra kapital för att bygga nya, större anläggningar i takt med att 
kommunen växer. Detta bör ha varit mycket fördelaktigt då fjärrvärmenätet i Borlänge varit 
expansivt under många år. (Hirsch, 2012) 

Ytterligare en vinst med restvärmenyttjandet i fjärrvärmenätet är att det har bidragit till en bättre 
luftkvalitet i Borlänge. Då restvärmen främst har ersatt gamla oljepannor har de luftföroreningar 
som orsakats vid användningen av dessa försvunnit. Just luftkvalitet är en vikig fråga för Bor-
länge, som under många år haft problem med luftföroreningar. Att kunna ersätta de gamla olje-
pannorna är en del i arbetet mot bättre och mer hälsosam luft. Tillvaratagande av restvärme bör 
ha inneburit flera olika miljöfördelar och till viss del gjort det möjligt för kommunen att profilera 
sig som en miljöstad. (Hirsch, 2012) 

6.6.5 Kommunicering	  av	  restvärmeåtervinningen	  

SSAB kommunicerar sin satsning på energiåtervinning genom miljörapporter och den hållbar-
hetsredovisning som gäller för hela organisationen. De har även haft en pressträff där de present-
erade vad de åstadkommit med sitt miljöarbete och hur företaget ska arbeta vidare med dessa 
frågor. Det finns dock ingen medveten strategi på SSAB hur de ska kommunicera sitt miljöarbete 
utan det sker sporadiskt. Om de exempelvis har genomfört ett större projekt informeras detta 
internt på intranätet och det går även ut ett pressmeddelande till allmänheten. Enligt Hirsch 
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(2012) är dock stålföretaget svagt när det kommer till marknadsföring och särskilt lobbying. Att 
det finns en rädsla för att presentera vad SSAB faktiskt gör för miljön då allmänheten ser före-
taget som en klimatbov. På företaget vill man inte riskera de konsekvenser som uppmärksamhet-
en eventuellt kan föra med sig. 

”Det finns en rädsla i att gå ut med information för man vill inte hamna i något läge där man 
måste försvara sig.” 

(Hirsch, 2012) 

Borlänge Energi kommunicerar samarbetet med industrierna bland annat genom den tidning som 
bolaget ger ut några gånger per år. På deras hemsida ges även tydlig information om hur deras 
fjärrvärme har producerats. Enligt Åberg (2012) vet de flesta borlängebor om att Borlänge Energi 
nyttjar rest- och spillvärme från ortens industrier samt att de även har en avfallsförbrännings-
anläggning. Restvärmesamarbetet med industrin kommuniceras dock inte i någon större grad ut 
till närliggande regioner eller till landet i helhet. Vid politiska diskussioner på en mer övergrip-
ande nivå finns dock ett intresse hos energibolaget att informera om deras lyckade samarbete 
med industrin. Gällande förslaget om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har Borlänge Energi 
exempelvis försökt visa på att de förhållanden som är gällande idag fungerar bra i Borlänge. 
(Åberg, 2012) 

Vad gäller miljöarbete generellt arbetar Borlänge Energi med projekt både inom Sverige och i 
utlandet. I sin utlandsverksamhet arbetar de främst med projekt som rör fjärrvärme och de 
hjälper bland annat till med att skriva avfallsplaner. Energibolaget får även mycket besök till 
Borlänge av personer från olika delar av världen. En stor andel av de besökarna intresserar sig för 
Borlänge Energi:s samarbete med industrierna. Borlänge Energi har även, mot betalning, studerat 
potentialen för samarbete mellan energibolag och industrier i några städer i utlandet. Genom sin 
utlandsverksamhet har Borlänge Energi kunnat erbjuda studenter examensarbeten och gett före-
tagets anställda möjligheten att arbeta utomlands. Enligt Åberg (2012) gör både deras samarbete 
med industrierna och deras miljöarbete generellt energibolaget till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Borlänge kommun använder sig av olika medier för att informera allmänheten om energiåter-
vinningen från industrin, exempelvis genom sin egen tidning eller via kommunens hemsida. 
Utöver detta försöker de få med rest- och spillvärmesamarbetet i de kampanjer som de genom-
för. Som exempel kan ”Borlänges Klimatkonto” nämnas som är ett verktyg som tagits fram av 
IVL Svenska Miljöinstitutet och som ger användaren möjligheten att beräkna sina egna utsläpp av 
växthusgaser. Verktyget finns tillgängligt på Borlänge kommuns hemsida och är anpassat efter de 
förhållanden som råder i Borlänge, till exempel gällande fjärrvärmen. Energiåtervinningen från 
industrin kommuniceras alltså på några olika sätt men enligt Persson (2012) kan det vara så att de 
från kommunens sida inte gör det tillräckligt. 



KAPITEL 6 − FALLSTUDIE: SSAB EMEA I BORLÄNGE 

 

 

65 

 

”Jag tycker nog att vi på vissa vis gör det, men du vet hur det är, det är så självklart för oss i 
Borlänge att vi nästan; det inte är väl inget att prata om.” 

(Persson, 2012) 

På Borlänge kommun tror de dock att de flesta borlängebor är medvetna om att en stor andel av 
fjärrvärmen kommer från ortens industrier. Vad gäller kunskapen om förhållandena i Borlänge i 
resten av landet finns den framför allt hos personer som verkar inom industri- eller energisek-
torn. Borlänge har och har haft många studiebesök av personer som är intresserade av hur 
fjärrvärmesystemet i Borlänge ser ut. Borlänge Energi finns ju även med i rapporter, såsom 
exempelvis Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, där priser på fjärrvärme runt om i 
landet redovisas. Det ger, enligt Persson (2012), information till allmänheten att det system som 
finns i Borlänge är effektivt och har låga priser. Genom rapporterna kan alltså läsaren se en tydlig 
koppling mellan den stora andelen rest- och spillvärme i Borlänges fjärrvärmesystem och ortens 
låga priser på fjärrvärme. 

6.6.6 Den	  industriella	  restvärmens	  framtid	  

Med bakgrund i de planer som EU har gällande tillvaratagande av industriell restvärme tror 
Hirsch (2012) att vi kommer att få se ett utökat nyttjande både inom landet och internationellt. 
På SSAB EMEA i Borlänge finns idag potential till att återvinna ytterligare 15-16 MW, vilket är 
cirka 120 GWh, utan att några större investeringar behöver genomföras. Den största värmepot-
entialen finns dock i varma bandrullar, men att ta tillvara på denna värme är invecklat. För att de 
ska lyckas med detta krävs en teknik som är effektiv och som går att implementera. Hirsch (2012) 
tror att de på sikt kommer att investera i kylbäddar, men att den främsta drivkraften då kommer 
att vara att få ned ledtiderna och inte ytterligare energiåtervinning. Oavsett kommer de dock att 
försöka plocka ut den energi som alstras och hitta användningsområden för den. Att inte ha en 
kontrollerad avkylning av bandrullarna, utan enbart låta dem kylas av utomhusluften, kan komma 
att bli en flaskhals i framtiden när konjunkturen vänder uppåt. Idag har inte SSAB problem med 
sina ledtider men detta kan bli ett faktum längre fram och då kan kylbäddar komma att realiseras. 
Hirsch (2012) betonar dock vikten av inledande diskussioner inför en sådan typ av investering, 
för att säkerställa att den lösning som väljs blir så resurseffektiv som möjligt. 

Även hos Borlänge Energi finns ett intresse av tillvaratagande av ytterligare restvärme vid SSAB:s 
anläggning i Borlänge. Framför allt är de intresserade av att få större värmeleveranser vintertid. 
Enligt Åberg (2012) för parterna kontinuerligt diskussioner om detta och en viss utbyggnad 
väntas på sikt. Det är dock till viss del beroende av om det kommer att byggas en fjärrvärme-
ledning mellan Borlänge och närbelägna orten Falun, som ligger omkring 17 km bort. Om en 
ledning blir aktuell kommer det att motivera ytterligare investeringar i energiåtervinning inom 
industrin. 
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”Jag tror att det på sikt kommer bli en ledning. Det är viktigt för regionen i sig. Man kan inte 
hålla på i respektive stad och bygga upp egna system. De måste samköras likväl som att man 
måste samköra bättre tillsammans med industrierna också.” 

(Åberg, 2012) 

Om det kommer att bli en fjärrvärmeledning mellan Borlänge och Falun avgör respektive 
kommuns energibolag. Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten har nyligen inlett ett gemen-
samt projekt där de bygger en vattenledning mellan orterna. Då de ser en möjlighet att lägga en 
fjärrvärmeledning i samband med detta projekt utreds för närvarande vilka faktiska kostnader det 
skulle medföra. Enligt Åberg (2012) utgör den industriella restvärmen en viktig del i våra energi-
system även i framtiden. Då Borlänge stundtals har ett överskott av rest- och spillvärme ser en-
ergibolaget positivt på att andra närbelägna kommuner också tar del av denna.  

På Borlänge kommun verkade de även tidigare för att Borlänge och Falun skulle bygga ihop sitt 
fjärrvärmenät för att möjliggöra för värmeleveranser mellan orterna. De såg det dock som ett 
nedslag då Falu Energi & Vatten valde att bygga ett nytt kraftvärmeverk för biobränsle år 2006. 
Att Borlänge kommun ser positivt på att andra kommuner får industriell restvärme från Borlänge 
står klart. 

”Energisystem har inte de där gränserna, vi vill att de ska vara gränslösa. Vi får nog se regionen 
som bas.” 

(Persson, 2012) 

Enligt Persson (2012) bör kommunerna i en region samarbeta och ansluta sina respektive energi-
system för att uppnå effektivitet. Att det är en viktig framtidsfaktor för såväl industri som sam-
hälle. Både SSAB och Stora Enso verkar på internationella marknader där det råder hög konkurr-
ens och för att de ska kunna konkurrera måste de ha stöd från samhället. 

Vad gäller den industriella restvärmens framtid har eventuellt Borlänge kommun en annan syn än 
den som råder på Borlänge Energi och i ortens industrier. På Borlänge kommun anser de att 
taket för energinivåerna har nåtts och att det viktigaste långsiktiga arbetet framöver är energi-
effektivisering. Att fokus ska ligga på att göra mer med färre enheter energi. På Borlänge komm-
un har de således förväntningar på industrin att de ska effektvisera mer än vad de gör idag. Enligt 
Persson (2012) minskar dock överskottet på värme då industrin effektiviserar sina processer, 
vilket i sin tur innebär mindre värmeleveranser till fjärrvärmenätet. På kommunen ser de dock 
inte detta som något större problem i och med att de ändå satsar på energieffektivisering av 
Borlänges fastigheter. 
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På SSAB ser de annorlunda på de följder som uppstår då industrin effektiviserar sina processer. 
De anser att ståndpunkten om att det är bättre för industrin att effektivisera sina processer än att 
skapa restvärme, som är vanlig bland myndigheter, är felaktig. Enligt Hirsch (2012) ökar poten-
tialen för återvunnen energi då industriprocesserna effektiviseras, och därför är det mer relevant 
att fokus läggs på att finna användningsområden för den värme som genereras. På SSAB har det 
sedan långt tillbaka varit prioriterat att i första hand föra tillbaka värmen till de egna processerna, 
vilket de också gör i många fall. 

”Men myndigheterna har ibland en tendens att se det åt andra hållet; det bästa vore om vi inte 
hade någon restvärme för då skulle processen vara effektiv. Och jag tycker att det är en naiv 
inställning. För det fungerar inte så.” 

(Hirsch, 2012) 

6.6.7 Konkurrens	  om	  värmeunderlaget	  i	  fjärrvärmenätet	  

På SSAB upplever de att kommunens avfallsförbränning och mottrycksturbinen hos Stora Enso 
konkurrerar med deras restvärme om värmeunderlaget i Borlänges fjärrvärmenät. Hirsch (2012) 
menar att denna konkurrenssituation främst har uppkommit till följd av befintliga politiska styr-
medel. Idag är det mycket lönsamt att elda med sopor för att producera värme och el samt fram-
ställa el ur biobränsle. Detta gör det svårt för restvärmen från SSAB att konkurrera. Att rest-
värmen stundtals prioriteras bort kan också förklaras med att det rent tekniskt är mer komplicerat 
att nyttja denna jämfört med värmen från avfallsförbränningsanläggningen och Stora Enso. 

På Borlänge Energi ser de också en risk i att industriell restvärme kan prioriteras bort till förmån 
för biokraftvärme. Att de elcertifikat som ges gör det lönsamt att köra dessa anläggningar även 
under sommarhalvåret. Enligt Åberg (2012) vore det positivt om man i framtiden kunde finna 
sätt att lagra restvärmen på. På så vis kan det överskott som finns i Borlänge nyttjas av andra 
kommuner. De tekniker som finns för detta idag är det dock för låga verkningsgrader på. 

Att det i framtiden eventuellt inte alltid kommer att finnas ett behov av restvärme från SSAB i 
fjärrvärmenätet finns det även tankar kring hos kommunen. De ser också att systemets 
kraftvärmepanna och mottrycksturbin stundtals kan komma att prioriteras för att möjliggöra för 
elproduktion. Persson (2012) lyfter fram vikten av god kommunikation mellan parterna och att 
även alternativa användningsområden för värmen bör ses över. Genom en satsning på fjärrkyla, 
som av kommunen anses som en intressant energitjänst, skulle eventuellt värmeleveranserna från 
industrin kunna upprätthållas. 

Samtliga parter anser att elproduktion ur industriell restvärme är ett intressant alternativ för de 
fall då det finns ett överskott på värme. På SSAB håller de sig uppdaterade om utvecklingen av 
både nya och befintliga tekniker för att kunna utvärdera vilka möjligheter som finns. De kalkyler 
som gjort hittills för en sådan investering har dock inte visat sig vara lönsamma. Möjligheterna 
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för att ta tillvara värmen är dessutom inte optimala, utan det krävs en teknik där värmen kan 
tillföras på ett mer enkelt sätt. För att få lönsamhet i elproduktionen krävs också att tekniken når 
upp till en viss verkningsgrad. På SSAB ser de ändå att de på sikt kommer att kunna göra en 
ekonomiskt vettig kalkyl då priset på el väntas stiga. Hirsch (2012) ställer sig dock frågande till 
varför de inte är berättigade till elcertifikat vid produktion av el ur stålföretagets restvärme. 

”För stålindustrin vore det väldigt bra om man kunde likställa återvunnen värme oavsett om den 
har ett fossilt ursprung eller inte. Jag förstår inte den skillnaden egentligen. Har man valt att ta 
hand om värme och kan göra el av den istället för att göra något enkelt, som att värma upp en 
byggnad, borde man prioritera det och försöka värma byggnader med mera lågvärdiga energikällor 
än högtrycksångan.” 

(Hirsch, 2012) 

Att få till en investering i utrustning för elproduktion ur restvärme kan bli svårt då en sådan 
investering inte direkt kan kopplas till SSAB:s kärnverksamhet. Stålföretagets ledning, som tar 
beslut om större investeringar, prioriterar i första hand satsningar som utvecklar företagets prod-
ukter. Företagets elförbrukning är dock en stor fråga inom organisationen, särskilt på lednings-
nivå, då det finns en oro över framtida elpriser. I slutet av 2011 blev dessutom SSAB delägare i 
bolaget Industrikraft i Sverige AB, som har för avsikt att utveckla ny kärnkraftproduktion i 
Sverige. Detta för att kunna garantera en framtida konkurrenskraftig försörjning av el till den 
svenska industrin. Trots detta engagemang menar Hirsch (2012) att det skulle vara lättare att 
komma till skott med en investering i utrustning för elproduktion ur restvärme om någon annan 
part kunde stå för investeringen. 

6.6.8 Samarbeten	  kring	  industriell	  restvärme	  

Det samarbete som SSAB haft hittills med Borlänge Energi har, enligt Hirsch (2012), varit my-
cket positivt och ett eventuellt samarbete kring elproduktion ur restvärme vore således också 
intressant. Att samarbeta med andra större energibolag som exempelvis Fortum, Vattenfall och 
EON är dock inte helt främmande för SSAB, men man hade då inte varit lika öppen och trygg 
utan mer avvaktande i sin inställning. Då de större energibolagen, till skillnad från Borlänge 
Energi, präglas av andra ägarförhållanden har de en annan agenda. SSAB har dock inga fasta 
principer kring vilka företag de kan tänka sig att samarbeta med. 

”Vi vill göra affärer med företag som beter sig ärligt, som är trovärdiga och som har en vettig 
betalningsförmåga.” 

(Hirsch, 2012) 
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Även från Borlänge Energi:s håll finns ett intresse av att samarbeta med SSAB gällande 
elproduktion ur restvärme. Enligt Åberg (2012) finns det många i branschen som hävdar att det 
inte finns ett behov av ytterligare elproduktion utan att vi går mot ett elöverskott. På Borlänge 
Energi ser man dock att det på sikt finns ett behov, men att man måste bedöma från fall till fall 
om det är mest optimalt att producera värme eller el. 

För SSAB är det viktigt att de alltid har full kontroll i ett samarbete och de är exempelvis inte 
intresserade av att sälja företagets energisystem till något energibolag. De har tidigare fått en 
förfrågan från Fortum, som ville köpa hela stålverkets energisystem, men detta accepterades inte 
av SSAB. Enligt Hirsch (2012) hade energibolaget en dold agenda med uppköpet som bestod i 
att de skulle konkurrera ut Borlänges lokala energibolag. Det visade sig dock att Borlänge komm-
un inte var särskilt intresserade av detta. Att som industri sälja av sitt energisystem till ett energi-
bolag kan på kort sikt vara en god affär under dåliga perioder. Hirsch (2012) tror dock inte att 
detta alternativ är bra ur ett längre perspektiv, varken för industriföretaget eller för den kommun 
där industriföretaget verkar. I Avesta har exempelvis försäljningen av det lokala energibolaget i 
mitten på 90-talet medfört ett flertal negativa konsekvenser för orten. Stålverket Avesta Jernverk, 
som sitter på ett överskott av värme, har inte lyckats komma överens med Fortum, som tidigare 
verkade på orten, om eventuella värmeleveranser till fjärrvärmenätet. Hirsch (2012) menar att 
Fortum inte har varit intresserade av detta då det skulle minska deras egen försäljning. Fortum 
och Vattenfall har dessutom, i samband med förslaget om tredjepartstillträde, visat tydligt att de 
inte vill ha någon egentlig konkurrens. 

6.6.9 Energipolitiska	  styrmedel	  och	  systemoptimering	  

Gällande politiska styrmedels påverkan på nyttjande av industriell restvärme anser de på Borlänge 
Energi att det är viktigt att inte statliga subventioner bidrar till suboptimering av systemen. Enligt 
Åberg (2012) gynnas användning av biobränsle till den grad att det finns en risk för att industriell 
restvärme prioriteras bort. Detta anses inte av Borlänge Energi som ett optimalt användande av 
resurser då de förutspår att exempelvis avfall på sikt kommer att minska i mängd. 

”Vi tror att avfallsförbränningen, att avfallet kommer att minska framöver. Vi tror att det blir 
allt viktigare att nyttja spillvärmen. Att det blir viktigare att jobba i symbios med industrierna 
och skapa bättre system så att man nyttjar energin bättre totalt.” 

(Åberg, 2012) 

Enligt Åberg (2012) finns det eventuellt personer som anser att energimixen i Borlänge inte är 
tillräckligt grön på grund av den stora andelen rest- och spillvärme. För Borlänge Energi är det 
dock ett medvetet val att inte elda med mer biobränsle än de gör idag, utan det primära för dem 
är att använda rest- och spillvärmen från industrin. Energibolagets ställningstagande beror till stor 
del på att de delvis betraktar biobränsle som en ändlig resurs och något som man ska hushålla 
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med. Att elda avfall och annan biobränsle istället för att nyttja den rest- och spillvärme som redan 
finns tillgänglig i kommunen vore enligt dem inte särskilt resurseffektivt. 

På Borlänge kommun anser de att det vid utvecklande av energisystem är viktigt att man tittar på 
systemet från olika perspektiv. Särskilt viktigt är det att betrakta hela systemet, inklusive alla del-
system, för att man ska kunna avgöra vad som är systemvettigt. Energikällor av lågvärdig karaktär 
bör i största möjliga mån användas för till exempel uppvärmning av byggnader. Detta är också 
något som tas upp i Borlänge kommuns klimatstrategi. (Holgersson, 2012) 

Enligt Persson (2012) är det viktigt att vara medveten om att förutsättningarna för industriell 
restvärme kan förändras beroende på i vilken riktning som politiken vill att utveckling ska gå. 
Idag är det accepterat att industriell restvärme betraktas som koldioxidneutralt men det finns inga 
garantier om att det kommer att vara så även i framtiden. Då restvärmen från SSAB har ursprung 
i fossila bränslen finns det, enligt Borlänge kommun, en risk för att värmen inte kommer att vara 
lika användbar längre fram. Detta eftersom det då kan bli svårare att nå mål om minskad använd-
ning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. 

I Borlänge konkurrerar restvärmen från SSAB med bland annat avfallsförbränning. Att elproduk-
tion vid eldning av avfall tilldelas elcertifikat ställer sig Hirsch (2012) frågande till då han anser att 
det inte finns någon anledning till att gynna sopförbränning på det sättet. Enligt Hirsch (2012) 
ska givetvis soporna förbrännas, och inte deponeras, men kostnaden för detta bör tas av de som 
skapat avfallet. 

”Det borde vara en del i ett hållbart samhälle att man får betala för att tillverka och producera 
sopor oavsett om man är privatperson eller inte. Där tycker jag att man ska tänka annorlunda.” 

(Hirsch, 2012) 

Elcertifikat tilldelas, som tidigare nämnt, alltså inte för elproduktion ur restvärme med ursprung i 
fossila bränslen, vilket ifrågasätts av SSAB. På Energimyndigheten så anser de inte att en tilldel-
ning av elcertifikat för elproduktion ur industriell restvärme bidrar till de mål som finns med 
elcertifikatsystemet. Eftersom syftet med systemet är att öka produktionen av el från förnyelse-
bara energikällor har lagstiftarna valt att konstruera lagen så att hänsyn tas till energins primär-
källa. Enligt Ebenå (2012) är det inte tekniskt omöjligt att inkludera industriell restvärme med 
ursprung i fossila bränslen i elcertifikatsystemet. Idag tilldelas förbränning av torv i kraftvärme-
verk elcertifikat, trots att torven inte är helt förnyelsebar (betraktas i olika sammanhang antingen 
som långsamt förnyelsebar energikälla eller som fossilt bränsle). Att man valt att ändå inkludera 
torv är, enligt Ebenå (2012), ett resultat av stark regionalpolitik och lobbyverksamhet. På Energi-
myndigheten ser man dock att industriell restvärme kan omfattas av andra energipolitiska styr-
medel som exempelvis PFE. Det är möjligt att elproduktion ur restvärme skulle kunna vara en 
åtgärd som fyller kraven och som skulle ge skattebefrielse. 
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Såvida ingen kan motivera hur en tilldelning av elcertifikat för elproduktion ur restvärme är sam-
hällsekonomiskt lönsamt är politikerna inte intresserade av att inkludera denna värme. Enligt 
Ebenå (2012) borde dock industrier med en stor mängd överskottsvärme ha tillräckliga incita-
ment för att genomföra investeringar i elproduktion utan stöd från politiska styrmedel. Att indu-
strier idag inte kan ta fram en lönsam kalkyl för en sådan investering tror inte Ebenå (2012) är 
helt riktigt. 

”Jag tror att det är ganska slarvigt kalkylerat. Jag tror att det är ett gäng som inte kan 
elproduktion. Tittar man på andra processindustrier som är vana vid elproduktion så sker det 
mycket intressanta investeringar, både med och utan elcertifikat.” 

(Ebenå, 2012) 

Att exempelvis stålföretag inte gärna gör sådana investeringar på egen hand tror Ebenå (2012) 
har att göra med att de inte har en relation till elmarknaden, och att de inte är vana med att ta den 
typen av investeringskalkyler. Sedan kan det även finnas ett kulturellt inslag som gör att de har 
svårt för att acceptera längre återbetalningstider, som investeringar i energiproduktion ofta präg-
las av. Dock är, enligt Ebenå (2012), inte enbart ekonomiska värden intressanta i en sådan kalkyl 
utan industrin bör även se till vilka mervärden som investeringen medför. Om industriföretaget 
planerar att nyttja den egenproducerade elen internt kan inköp av el minskas. Detta kan i sin tur 
minska företagets carbon footprint då den el som förbrukas av större industrier ofta utgörs av 
nordisk elmix, som har en viss andel kolkraft. 

Förekomsten av industriell restvärme anses dock av Energimyndigheten som ett misslyckande då 
industriprocesserna inte håller tätt termodynamiskt. Det primära för industriföretaget bör enligt 
Energimyndigheten vara att energieffektivisera. Nyttiggörande av energi som i annat fall kyls eller 
kondenseras bort är dock, enligt Ebenå (2012), intressant ur ett systemperspektiv. Hur man ska 
styra användningen av restvärmen är dock invecklat då nyttjandet av denna värme kan komma att 
påverka andra system. 

”Det är här man kommer till de här konstiga diskussionerna om energisystemoptimering. För å 
ena sidan vill vi ta vara på energipotentialen. Å andra sidan, använder vi restvärme som fjärr-
värme så minskar vi kraftvärmeunderlaget, och möjligheterna att producera el från framförallt 
biobränsle, som har en extremt hög verkningsgrad.” 

(Ebenå, 2012) 

Det ligger i Energimyndighetens intresse att våra fjärrvärmesystem har högsta möjliga verknings-
grad till lägsta möjliga kostnad för samhället. Ur det perspektivet anses kraftvärmen vara ett bra 
alternativ. Om användande av industriell restvärme prioriteras framför kraftvärme kan det vara 
nödvändigt att annan elproduktion tas i drift, eller att el importeras, för att täcka elbehovet. 
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Ebenå (2012) menar att det i värsta fall skulle bli aktuellt att köra de reservkraftanläggningar som 
vi har i Sverige, som drivs med olja och gas. Vid ett sådant utfall är det, enligt Ebenå, bättre att 
köra biokraftvärme och kyla bort restvärmen. Systemets klimatpåverkan och den totala samhälls-
ekonomiska kostnaden skulle i detta fall bli lägre. 

6.6.10 Data	  över	  restvärmeleveranser	  och	  avblåst	  ånga	  

För att få en tydlig bild av hur restvärmeleveranserna från SSAB till Borlänge Energi ser ut illu-
streras leveranserna i detta avsnitt genom olika diagram. Intern data för år 2003 och framåt har 
för detta ändamål inhämtats från SSAB:s databas. I ett diagram illustreras även avblåst ånga, 
vilket är överskott som hade kunnat levereras till fjärrvärmenätet om Borlänge Energi hade god-
tagit leveransen men som istället släppts ut över tak. Värt att notera är att följande diagram även 
påverkas av faktorer som utomhustemperatur, vilket styr behovet av fjärrvärme, och stålprod-
uktion, som avgör mängden restvärme. 

 

Figur 15. Leverans av restvärme till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät år 2003-2011, MWh. 

I figur 15, som illustrerar leveranserna av restvärme till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät mellan år 
2003 och 2011, ser man tydligt hur värmeleveranserna har minskat kraftigt de senaste åren. Ut-
vecklingen kan till stor del förklaras av rådande konjunktur som har medfört en nedgång i stål-
produktionen. De minskade värmeleveranserna har också sin orsak i att Borlänge Energi har 
installerat en rökgaskondensor i en ny panna vid Stora Enso:s pappersbruk. För att systemet ska 
fungera måste rökgaskondensorn vara i gång då pannan körs och avsättning för den värme som 
återvinns från rökgaserna måste i sin tur finnas i fjärrvärmenätet. Utöver detta har Borlänge 
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Energi fördjupat deras avtal med Stora Enso i den meningen att leveranser under sommaren har 
blivit ett villkor för att energibolaget ska få köpa spetsvärme av pappersbruket under vintern. För 
SSAB medför detta att stålföretagets möjligheter till att leverera värme till ortens fjärrvärmenät 
minskar. 

Följande diagram visar hur värmeleveranserna från SSAB till Borlänge Energi kan variera med 
årstid. Data för år 2005-2008 har jämförts med data för år 2009-2012 för att ytterligare visa på 
den nedåtgående utveckling som skett under de senaste åren. 

 

Figur 16. Restvärmeleveranser till Borlänge Energi under år 2005 och 2009, MWh. 

 

Figur 17. Restvärmeleveranser till Borlänge Energi under år 2006 och 2010, MWh. 
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Figur 18. Restvärmeleveranser till Borlänge Energi under år 2007 och 2011, MWh. 

 

Figur 19. Restvärmeleveranser till Borlänge Energi under år 2008 och 2012, MWh. 

Föregående diagram visar tydligt att värmeleveranserna under perioden 2009-2012 var betydligt 
mindre i jämförelse med leveranserna mellan år 2005 och 2008. Att värmeleveranserna från 
SSAB till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät har minskat de senaste åren kan man också se på mä-
ngden avblåst ånga som var betydligt större år 2011 i jämförelse med åren innan. Se figur 20 för 
data över avblåst ånga mellan år 2003 och 2011.  
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Figur 20. Avblåst ånga vid SSAB år 2003-2011, MWh.
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7 Analys	  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka värden som användandet av industriell restvärme som fjärrvärme 
tillför industriföretaget och samhället. I föreliggande kapitel analyseras och diskuteras den information som 
framkommit från studiens empiriska material och genom litteraturstudien. För att skildra värdena ur ett 
företagsekonomiskt, samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv görs analysen utifrån tre olika systemnivåer.  

 

Figur 21. Illustration över dragna systemgränser för studiens analys. 

7.1 System	  1:	  Industriföretaget	  −	  Företagsekonomiskt	  perspektiv	  

Ett flertal olika företagsekonomiska vinster med restvärmesamarbetet mellan stålföretaget SSAB 
och energibolaget Borlänge Energi har identifierats under arbetet med denna studie. I följande 
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avsnitt behandlas dessa och även vilka möjligheter samt hot som finns för ett fortsatt användan-
de av industriell restvärme i Borlänge.  

7.1.1 Företagsekonomiska	  vinster	  med	  restvärmesamarbetet	  

Minskade	  inköp	  av	  olja	  

Genom restvärmeleveranserna till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät har SSAB kunnat minska sina 
inköp av olja, som annars hade använts i stålföretagets egna ångpannor för produktion av prima 
värme. Behovet av olja har för detta ändamål minskat med omkring 80-90 procent, vilket mot-
svarar en årlig besparing på cirka 10 Mkr (Hirsch, 2012). Ur kostnadssynpunkt bör det vara en 
viktig fråga för SSAB att på sikt minska sitt oljeberoende. Priset på olja kan variera kraftigt och är 
starkt beroende av såväl politiska som ekonomiska kriser. För en processindustri där inköp av 
bränslen ofta står för en stor andel av företagets kostnader kan en prishöjning komma att påverka 
lönsamheten betydligt. På SSAB i Borlänge arbetar man idag dessutom med att förbereda för en 
konvertering från olja till naturgas i en av verkets värmningsugnar. Skiftet till naturgas kommer 
att minska stålverkets totala oljeanvändning med omkring 95 procent. Det finns således goda 
förutsättningar för SSAB i Borlänge att bli av med sitt oljeberoende, och därmed minska risken 
för att påverkas av eventuella kraftiga prishöjningar i framtiden. 

Ersättning	  för	  levererad	  restvärme	  

Enligt de villkor som gäller idag får Borlänge Energi köpa den värme som SSAB inte själva kan 
nyttja i sin verksamhet. Då Borlänge Energi är den part som stått för samtliga investeringar har 
priset per kilowattimme satts mycket lågt. Den ersättning som SSAB får för levererad restvärme 
är således relativt liten men ändå en intäkt som bör ses som en direkt vinst av samarbetet. 

Byte	  från	  ånga	  till	  intern	  fjärrvärme	  

I samband med restvärmesamarbetet har det hetvattennät som finns inom SSAB:s verksområde 
byggts ut. Även en del andra anläggningar har byggts om för att möjliggöra ett byte från ånga till 
intern fjärrvärme för uppvärmning av egna lokaler. Detta har resulterat i både tekniska och ekon-
omiska vinster. Genom att använda intern fjärrvärme istället för ånga för uppvärmning av egna 
lokaler har styrningen för detta ändamål förenklats. I ångsystem är läckage och förluster vanligt 
förekommande, vilket inverkar negativt på systemets verkningsgrad. (Jernkontoret, 2007) 
Dessutom är underhållskostnaderna för ett ångsystem mycket högre i jämförelse med ett het-
vattensystem. Då intern fjärrvärme rent tekniskt kan ses som ett mer stabilt system med mindre 
distributionsförluster har SSAB fått ett mer effektivt system för sin uppvärmning. I och med att 
det är Borlänge Energi som har bekostat både nödvändig utrustning och anläggningar för rest-
värmeåtervinningen har detta varit mycket ekonomiskt fördelaktigt för SSAB. De har kunnat byta 
till ett mer modernt system för uppvärmning av egna lokaler utan att detta medfört några större 
kostnader.  
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Lite mindre än hälften av energin i producerat hetvatten nyttjas internt inom SSAB, resten 
levereras till Borlänge Energi:s fjärrvärmenät. Enligt de villkor som är gällande idag har SSAB 
förtur till den restvärme som produceras. Den restvärme som SSAB inte själva kan nyttja i sin 
verksamhet kan säljas till Borlänge Energi. Dessa villkor bör kunna ses som generöst från energi-
bolagets sida med tanke på att det är Borlänge Energi som stått för samtliga investeringar och 
därmed tagit den finansiella risken. 

Minskade	  utsläpp	  av	  koldioxid	  

Som tidigare nämnt har restvärmeåtervinningen medfört att SSAB har kunnat minska sin använd-
ning av olja. Detta har inte bara resulterat i minskade kostnader utan även i reducerade utsläpp av 
koldioxid. Enligt gällande avtal uppgår den minskade oljeförbrukningen årligen till cirka 1500 m3, 
vilket motsvarar omkring 1335 ton8. Vid förbränning av föregående mängd olja bildas ungefär 
4005 ton koldioxid9. Således har restvärmeåtervinningen medfört en årlig utsläppsminskning av 
koldioxid på cirka 4005 ton, vilket kan jämföras med utsläppen för omkring 2355 villor10 i Sveri-
ge. 

Att SSAB kan visa på att de har minskat sin användning av fossila bränslen och därmed även sina 
utsläpp av koldioxid har de nytta av på flera olika sätt. I och med att den totala mängden koldi-
oxidutsläpp för verksamheten minskar i samband med restvärmeåtervinningen kan de stålprod-
ukter som produceras tillskrivas ett minskat klimatavtryck, eller carbon footprint som det även 
kallas. Detta kan exempelvis bidra till att SSAB:s produkter ur miljösynpunkt blir mer attraktiva 
på marknaden. Därtill kan fördelar erhållas vid kontakt med statliga myndigheter, som exempel-
vis vid diskussion om företagets energiprestanda med länsstyrelsen. Fors (2003) menar att rest-
värmesamarbeten även kan ge fördelar vid miljöprövningar. Att kunna hänvisa till tidigare gen-
omförda miljöinsatser kan exempelvis vara fördelaktigt vid miljöprövningar enligt Miljöbalken. 
Detta talar för att restvärmeåtervinningen inte bara för med sig direkta vinster för företaget utan 
även indirekta. Att restvärmeåtervinningen som miljöinsats kan förbättra förutsättningarna för att 
kommande miljöprövningar går igenom. På så sätt kan restvärmeåtervinningen tillskrivas mycket 
långtgående positiva effekter. Om detta verkligen förefaller sig så i realiteten kan nog vara svårt 
att avgöra. Dock bör det inte vara helt felaktigt att tala om eventuella fördelar som restvärme-
återvinningen faktiskt kan ge vid miljöprövningar, myndighetsbeslut eller liknande. 

                                                      
8 För omräkning från kubikmeter till ton har en oljedensitet om 890 kg/m3 använts. Källa: (Jernkontoret, 
2008). 
9 För beräkning av koldioxidutsläpp har en utsläppsfaktor om 3 använts. Källa: Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), 2012. 
10 För denna beräkning har ett genomsnittligt koldioxidutsläpp om 1,7 ton per villa och år använts. Källa: 
(Folksam, 2009). 



KAPITEL 7 − ANALYS 

 

 

80 

 

För SSAB, som verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, är det viktigt att systemet med 
utsläppsrätter inte får allt för stor negativ inverkan på företagets lönsamhet. SSAB konkurrerar 
bland annat med stålföretag utom Europa som inte omfattas av systemet. Därför är det angeläget 
att handeln med utsläppsrätter inte tillför SSAB sådana kostnader att de hamnar i ett läge där de 
inte längre kan konkurrera. För att detta inte ska ske får inte glappet mellan företagets utsläpp av 
växthusgaser och antal tilldelade utsläppsrätter vara för stort. De ligger alltså i SSAB:s intresse att 
de årligen blir tilldelade så många utsläppsrätter som möjligt. Att stålverket har minskat sin fossila 
användning är av nytta i den ansökningsprocessen. 

Medial	  uppmärksamhet	  och	  stärkt	  varumärke	  

SSAB:s restvärmesamarbete med Borlänge Energi har uppmärksammats i olika kanaler på lokal, 
regional och även i vissa mån nationell nivå. Det har skrivits om samarbetet mellan energibolaget 
och stålindustrin i både fysiska och webbaserade tidningar. Restvärmesamarbetet har även stud-
erats i ett flertal rapporter som på olika sätt behandlar industriell restvärme. På både SSAB och 
Borlänge Energi tror de dock att deras arbete främst har uppmärksammats av personer som 
verkar inom samma bransch, såsom processindustrin och energisektorn. Sett till de senaste årens 
politiska debatt om ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten har dock användandet av restvärme 
som fjärrvärme generellt fått större utrymme i media. 

Om den mediala uppmärksamheten är en vinst i sig för SSAB, eller om den kan generera andra 
vinster kan vara svårt att bedöma. Enligt Enell, Almgren & Brorson (2009) kan dock uppmärk-
sammade miljöinsatser skydda det aktuella företagets varumärke. Särskilt framhåller föregående 
författare vinsterna med att ha en mer innovativ ansats i sitt miljöarbete. Med en sådan strategisk 
ståndpunkt har företaget möjlighet att stärka sitt varumärke genom att vara steget före sina kon-
kurrenter. Om exempelvis SSAB kan erbjuda produkter som på olika sätt är framställda med 
miljöhänsyn, kan detta ge det mervärde som behövs för att stålföretaget ska kunna slå ut en 
konkurrent. På så sätt kan miljöarbetet attrahera befintliga och nya kunder. 

För att ett företag verkligen ska kunna dra nytta av sina miljöinsatser måste dock dessa kommun-
iceras ut till omvärlden i allmänhet och intressenter i synnerhet. På SSAB kommunicerar de sin 
energiåtervinning och andra miljöinsatser i en viss utsträckning. Detta görs genom miljörapport-
er, organisationens hållbarhetsredovisning, pressmeddelanden och pressträffar. Det finns dock 
indikationer på att stålföretaget håller tillbaka lite i sin marknadsföring, att de inte vill dra till sig 
allt för mycket uppmärksamhet i frågor som rör miljö. På SSAB finns det sannolikt en rädsla för 
att fokus då ska flyttas från faktiska miljöinsatser till brister i företagets miljöarbete. Huruvida 
detta val av strategi är det mest gynnsamma i ett långsiktigt perspektiv kan diskuteras. Det är 
dock klart att det inte är särskilt motiverat att gå ut med information om genomförda miljö-
insatser om de negativa effekterna överstiger de positiva. Samtidigt är det olyckligt om företaget 
inte får möjligheten att ta del av de fördelar som ett aktivt miljöarbete kan ge. 
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För att kunder ska kunna välja de bästa produkterna ur miljösynpunkt måste de ha kännedom om 
vilka dessa är. SSAB:s kunder utgörs dock inte av slutkonsumenter utan av andra organisationer 
som förädlar produkten vidare. För att SSAB ska kunna attrahera nya samt befintliga kunder 
genom sitt miljöarbete måste de informera dessa organisationer om vad företaget har åstadkom-
mit. Sett till nationella och europeiska klimatmål är det mycket som talar för att det i framtiden 
kommer att ställas allt högre krav organisationers miljöarbete. Företag kommer exempelvis att 
omfattas av en lagstiftning som ständigt skärps. Även slutkonsumenter kommer att kräva bättre 
miljöprestanda på både produkter och tjänster samt på företagen i helhet. Att ägna sig åt trovärd-
igt miljöarbete och kommunicera denna på ett effektivt sätt kommer alltså att bli allt mer viktigt 
för en organisations överlevnad. 

En	  mer	  attraktiv	  arbetsgivare	  

Frågor som rör miljö har under de senaste decennierna uppmärksammats i allt större grad av all-
mänheten, vilket har skapat både intresse och engagemang hos många människor. Detta har i sin 
tur medfört att intresset för att arbeta med miljöfrågor ökat, då allt fler vill kunna vara med och 
förändra utvecklingen. För många människor är det dessutom viktigt att det företag de arbetar på 
har en värdegrund som de kan stödja och att företaget tar ansvar i exempelvis frågor om miljö. 
Enligt Enell o.a. (2009) kan ett företag med ett tydligt miljöarbete både dra till sig kunder samt 
attrahera anställda och framtida anställda.  

Man skulle kunna se det som att restvärmeåtervinningen vid SSAB har gett deras energi- och 
miljöarbete en extra dimension. För såväl operatörer som kontorsarbetare har återvinningen och 
leveranserna av värme till ortens fjärrvärmenät inneburit nya arbetsuppgifter. Främst för opera-
törerna på energiavdelningen, som styr restvärmeåtervinningen, har tillvaron blivit mer komplex 
och krävt en högre nivå av arbetsinsats. De flesta har nog sett denna förändring som positiv och 
stimulerande i arbetet. Idag arbetar de inte enbart med att producera stål utan bidrar även till 
ortens energiförsörjning. På så sätt har de anställda fått möjligheten att bredda sin kompetens. 
Att SSAB har valt att satsa på restvärmeåtervinning och att samarbeta med ortens lokala energi-
bolag kan nog dessutom intressera framtida anställda. Företag som är innovativa, som tar sig an 
nya utmaningar och som kan erbjuda ett stimulerande arbete betraktas ofta som attraktiva 
arbetsgivare. Genom restvärmeåtervinningen går SSAB utanför gränsen för sin kärnverksamhet 
och tar ett litet steg in i energibranschen. Detta bör företaget kunna nyttja för att locka potentiella 
anställda som är intresserade av att arbeta på en plats som präglas av miljömedvetenhet och ny-
tänkande. 

7.1.2 Möjligheter	  och	  hot	  för	  ett	  fortsatt	  användande	  av	  industriell	  restvärme	  

Under arbetet med denna studie har ett flertal möjligheter och hot för ett fortsatt användande av 
industriell restvärme identifierats. I föreliggande avsnitt behandlas således de externa effekterna 
av en traditionell SWOT-analys för att få en strategisk överblick av vilket utgångsläge SSAB har 
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med sin restvärme. Även om möjligheterna och hoten har identifierats med utgångspunkt i Bor-
länges situation så bör de kunna ses som förhållandevis generella. 

 

 

Figur 22. Illustration av möjligheter och hot för ett fortsatt användande av industriell restvärme. 

Möjligheter	  

Regionala	  fjärrvärmenät	  

Idag påverkas SSAB regelbundet av att det inte finns avsättning för stålföretagets restvärme i 
ortens fjärrvärmenät. Konsekvensen blir att de antingen får släppa ut värmen över tak eller kyla 
bort den. Enligt Bernstad (2009) kan problematiken med otillräckligt värmeunderlag kringgås 
genom att ansluta kommunala fjärrvärmenät så att de bildar större, regionala nät. Genom att 
fjärrvärmenäten sammanlänkas kan fler användare och leverantörer av värme nyttja samma 
system. Detta skapar inte bara ett mer omfattande värmeunderlag utan ger också flexibilitet i 
värmeproduktionen. Med ett regionalt nät bör således förutsättningarna vara goda för ett bättre 
användande av SSAB:s restvärme som fjärrvärme. Sedan en tid tillbaka har en eventuell 
fjärrvärmeledning till den närliggande orten Falun diskuterats och för tillfället pågår en utredning 
om en sådan ledning vore lönsam eller inte. För SSAB:s del vore det sannolikt mycket positivt 
om de båda orternas fjärrvärmesystem byggdes ihop. Dels för att det direkt skulle innebära ett 
mer omfattande värmeunderlag, men också för att fjärrvärmebehovet kan komma att öka 
ytterligare då fjärrvärmemarknaden i Falun inte är lika mättad som i Borlänge.  
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Även för Borlänge Energi, och därmed Borlänge kommun, skulle ett regionalt fjärrvärmenät 
sannolikt innebära en rad fördelar. De skulle bland annat kunna sälja sitt överskott av värme till 
Faluns fjärrvärmeleverantör, vilket skulle medföra ökade inkomster. Då Borlänge Energi låter en 
del av baslasten utgöras av restvärme från industrin måste de alltid kunna kompensera för even-
tuella uteblivna restvärmeleveranser. Med ett regionalt fjärrvärmenät skulle troligtvis Borlänge 
Energi vara mindre beroende av en specifik restvärmeleverantör eftersom fler produktionsan-
läggningar för fjärrvärme skulle vara anslutna till systemet. Således kan även behovet av reserv-
kapacitet minska, som i Borlänge utgörs av olje- och elpannor. 

Fjärrkyla	  

Från Borlänge kommuns sida finns det idag ett intresse av en satsning på fjärrkyla inom orten. 
Fjärrkylamarknaden har under de senaste åren vuxit kontinuerligt och allt fler fjärrvärmeföretag 
väljer att inkludera denna energitjänst i sina verksamheter. Fjärrkyla kan framställas med några 
olika tekniker, vilka beskrevs tidigare i rapporten. Vid användning av en absorptionskylmaskin, 
som drivs med värmeenergi, kan dock fjärrvärme eller restvärme nyttjas. För SSAB vore en 
satsning på fjärrkyla positiv då det skulle innebära ett ökat värmebehov under sommaren. Genom 
ett eventuellt samarbete med Borlänge Energi skulle SSAB kunna ta betalt för värmen och även 
få köpa kyla till ett förhållandevis lågt pris. På så sätt skulle fjärrkylan inte bara generera 
inkomster, utan även minska den interna elanvändningen då eventuella lokala kylningsanordning-
ar kan tas ur drift. Om restvärmen från SSAB behövs under sommaren för produktion av fjärr-
kyla minskar risken för att stålföretaget måste spilla eller kyla bort värmen. Detta kan i sig leda till 
minskade kostnader. En kombination av fjärrvärme och fjärrkyla bör således kunna skapa goda 
förutsättningar för att exempelvis restvärmen från SSAB ska kunna användas på ett bättre sätt. 

Vad kommer att avgöra om det blir någon fjärrkyla i Borlänge eller inte? Beslut om en eventuell 
satsning på fjärrkyla kommer troligtvis att tas av kommunalpolitiker. Förutsättningarna för 
fjärrkyla inom orten bör dock kunna uppfattas som splittrade. Borlänge är en småstad där de 
lokaler som kan vara i behov av fjärrkyla inte lägger så tätt som de gör i större städer. Dock finns 
det god tillgång på billig värme, vilket har en positiv inverkan på lönsamheten då absorptions-
kylmaskiner används. Då det krävs relativt sett lite el för driften av absorptionsmaskiner gynnas 
denna teknik av ett högt elpris. Med tanke på att elpriserna förväntas fortsätta stiga framöver 
kommer troligtvis fjärrkyla bli ett mer attraktiv alternativ till lokala kylaggregat. Att bygga ut ett 
fjärrkylesystem är, som för fjärrvärme, dock en mycket kostsam investering. För att satsningen 
ska bli lönsam måste det finns ett kylbehov, en efterfrågan, som åtminstone på sikt kan täcka 
investeringskostnaden. 

Elproduktion	  

SSAB har särskilt under de senaste åren sett ett minskat behov av företagets restvärme i ortens 
fjärrvärmenät. En relevant fråga som uppstått under arbetet med studien är om det finns några 
alternativa användningsmöjligheter för restvärmen. Ett alternativ som framkom väldigt tidigt var 
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den potentiella möjligheten att producera el ur restvärmen. I takt med att elpriset stigit har intern 
elproduktion blivit allt mer attraktivt inom industrisektorn, där elanvändningen är mycket hög. 
Särskilt inom pappers- och massaindustrin har stora satsningar på framställning av el genomförts 
för såväl intern som extern förbrukning. 

För produktion av el ur värme finns ett antal olika tekniker, där de flesta nyttjar ORC-cykeln eller 
Kalinacykeln. I ett tidigare avsnitt gavs information om några av de företag som arbetar med att 
sälja och installera utrustning inom detta område. Climeon, som är ett nystartat företag, skiljer sig 
dock från andra företag inom samma bransch då de använder sig, enligt egen utsago, av en helt 
annan teknik än de som nämndes ovan. Vilken teknik som är bäst lämpad i ett sammanhang 
avgörs till stor del av värmebärarens form och temperatur. Vidare är tillgången på värmebärare en 
central faktor, som också kan inverka på teknikvalet, då storleken på utrustningen får relevans. 
Den värme som levereras från SSAB som hetvatten till Borlänges fjärrvärmenät framställs genom 
kondensering av ånga och värmeåtervinning från avgaser. Sett till ytterligare restvärmetillgångar 
är dessa också främst i form av ånga och avgaser. Ånga och hetvatten kan direkt användas för att 
framställa el. För att möjliggöra för produktion av el ur avgaser kan exempelvis rökgaskonden-
sering först vara nödvändig. Vid en satsning på elproduktion måste således SSAB ta ställning till 
vilka restvärmetillgångar som ska användas för ändamålet samt vilken teknik som är bäst lämpad. 
I rapporten Användning av stålindustrins restenergier för elproduktion av Asp o.a. (2008) dras dock slut-
satsen att Kalinacykeln är bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta eftersom det, ur de flesta 
energikällor, är möjligt att framställa mer el med denna teknik jämfört med ORC-cykeln. 

De kalkyler som hittills har gjorts av SSAB gällande elproduktion ur restvärme har inte visats sig 
vara lönsamma. Hade de varit berättigade till elcertifikat hade utfallet, enligt företaget, dock varit 
ett helt annat. Denna inställning ifrågasätts dock av Ebenå (2012) som menar att det även bör 
vara möjligt att få lönsamhet i elproduktion utan elcertifikat. Att det snarare handlar om en 
kulturfråga, vilket till stor del påverkar stålföretagets investeringsvilja. Investeringar i energi-
produktion har ofta en längre återbetalningstid än exempelvis investeringar i produktkvalitet 
inom industrin. Dessutom är det oftast svårt att få igenom satsningar som inte direkt kan kopplas 
till den egna kärnverksamheten. En möjlig orsak till att SSAB ännu inte fått lönsamhet i sina 
kalkyler kan, enligt Ebenå (2012), vara att de inte inkluderat eventuella mervärden som kan upp-
stå i samband med elproduktionen. Att stålföretaget exempelvis inte har tagit hänsyn till att en 
satsning på elproduktion kan resultera i ett minskat carbon footprint hos produkterna, vilket i sin tur 
kan leda till att de blir mer attraktiva på marknaden. 

På SSAB bör dock intresset för en satsning på egen elproduktion vara stort då det, särskilt på 
ledningsnivå, finns en oro kring att framtida elpriser kommer att inverka negativt på företagets 
lönsamhet. Enligt branschorganisationen Jernkontoret ökar stålbranschens kostnader med unge-
fär 45 miljoner kronor för varje öres ökning av elpriset. (Jernkontoret, 2012) Avskaffningen av 
nollskattesatsen, som tidigare har låtit tillverkningsindustrin helt undkomma skatten på förbrukad 
el, har i sin tur gett indikationer om att det kommer bli allt mer kostamt att konsumera energi. 
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Även om skattesatsen på 0,5 öre per förbrukad kWh är förhållandevis låg idag finns det alltid en 
risk att denna kommer att öka framöver. Investeringar som syftar till att minska inköp av elkraft 
bör således ligga förhållandevis högt på agendan. Det som sannolikt avgör om stålföretaget själva 
kommer att vara villiga att finansiera en sådan investering är storleksordningen på det minskade 
behovet av extern el. Medför den egna elproduktionen en tillräckligt stor kostnadsminskning i 
förhållande till investeringskostnaden bör det vara motiverat att företaget självständigt genomför 
en sådan satsning. Därtill bör eventuella mervärden inkluderas som på kort eller lång sikt kan 
generera ytterligare vinster. 

Ett alternativ vore att investera i elproduktion ur restvärme genom ett samarbete med Borlänge 
Energi. Intresse för detta verkar idag finnas hos båda parter. Villkoren för ett sådant samarbete 
skulle kunna se ut på lite olika sätt rörande finansiering och fördelning av producerad el. Att göra 
som med fjärrvärmen vore förmodligen inte ett alternativ då det inte skulle innebär några vinster 
för Borlänge Energi. Idag får energibolaget det överskott av hetvatten som SSAB inte själva kan 
nyttja i sin verksamhet. Detta rör sig i alla fall om cirka 60 GWh per år. Med elproduktionen 
skulle det dock inte finnas ett elöverskott efter att SSAB tillgodosett sitt eget elbehov. Troligtvis 
skulle enbart en liten del av stålföretagets elanvändning kunna täckas. För att ett samarbete kring 
elproduktion ska kunna komma till skott måste båda parter tillåtas tjäna pengar på samarbetet. 
Ett alternativ skulle kunna vara att parterna delar på såväl investeringskostnaden som rättigheten 
till framställd el. Beroende på var elen ska förbrukas kan distributionsfrågor uppstå, vilket likt 
fjärrvärmen också bör tas hänsyn till då villkoren formuleras. Att ingå ett samarbete kring elprod-
uktion kan således vara invecklat och fordra väl uttänkta villkor som gynnar alla parter. Samtidigt 
kan det sannolikt öppna för fler möjligheter kring elproduktion, vilket kan behövas för att en 
investering ska bli av. 

Hot	  

Kraftvärme	  och	  avfallsförbränning	  

På SSAB har de, särskilt under de senaste åren, erfarit att det tämligen ofta inte finns avsättning 
för stålföretagets restvärme i Borlänges fjärrvärmenät. Orsaken till det otillräckliga värmeunder-
laget är att det under vissa tider på året finns ett överskott av fjärrvärme på orten. När detta 
inträffar prioriteras främst värmen från Stora Enso och Borlänge Energi:s avfallsförbrännings-
anläggning. Anledningen till att värmen från Stora Enso prioriteras är att de måste ha avsättning 
för sin värme för att kunna producera el med pappersbrukets turbin. Då Borlänge Energi är mer 
beroende av värmeleveranserna från Stora Enso gynnas de framför SSAB. Även Borlänge Energi 
har på senare tid investerat i en kraftvärmepanna vid avfallsförbränningsanläggningen i Bäcke-
lund. För att de ska kunna producera el i denna måste de också ha avsättning för den värme som 
framställs vid denna process. 
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Att kraftvärme och avfallsförbränning i allmänhet tenderar att konkurrera med industriell rest-
värme finns det flera indikationer på. Detta behandlades exempelvis i betänkandet ”Fjärrvärme i 
konkurrens” (SOU 2011:44) där ett förslag om ett tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten fram-
fördes. För fjärrvärmeföretag som investerat i exempelvis kraftvärmeproduktion eller avfallsför-
bränning för basproduktion är sannolikt incitamenten till att ingå avtal om restvärmeleveranser 
från industrin låga. Detta då fjärrvärmeföretagen inte vill riskera att drabbas av minskade intäkter 
från försäljning av el och elcertifikat samt från mottagande av avfall. För en industri, som är 
beroende av ett samarbete med en lokal fjärrvärmeleverantör för att få leverera värme, kan det 
således vara svårt att slå sig in på fjärrvärmemarknaden. Även i befintliga restvärmesamarbeten 
finns det tydliga tendenser som visar att restvärmen inte används optimalt i system som inne-
håller kraftvärme- och/eller avfallsförbränningsanläggningar (som i fallet med SSAB ovan). I 
grunden handlar detta om att fjärrvärmeföretagen vill maximera sina inkomster och styr således 
driften av sina produktionsanläggningar därefter. 

Enligt den information som framkommit under arbetet med studien verkar inte en maximering 
av inkomster vara det främsta målet för Borlänge Energi. För energiföretaget är det primära att 
använda den restvärme som finns tillgänglig på orten, därefter ska avfallsförbränningen köras. En 
orsak till detta ställningstagande är att Borlänge Energi betraktar avfall som en minskande resurs, 
som de bör hushålla med. Av detta bör man kunna konstatera att det finns ett tydligt tänk kring 
ett hållbart användande av resurser på energibolaget. För SSAB är detta positivt eftersom det 
signalerar att Borlänge Energi ser ett fortsatt behov av stålföretagets restvärme i fjärrvärmenätet 
även i framtiden. 

Det som eventuellt skiljer situationen i Borlänge från restvärmesamarbeten på andra orter är att 
det tycks finnas en utpräglad lojalitet mellan de olika parterna. Detta beror sannolikt på att 
Borlänge Energi är ett kommunalägt bolag som främst verkar för borlängebornas bästa. Därtill 
har SSAB och Stora Enso sedan långt tillbaka en stark lokal förankring, där båda företagen har 
bidragit till uppbyggnaden av Borlänge. Allt detta sammantaget har troligtvis skapat goda förut-
sättningar för ett nära samarbete energibolaget och industrierna emellan. Frågan är vad lojaliteten 
innebär för SSAB:s del när det kommer till konkurrensen med kraftvärme och avfallsförbränn-
ing? Då Borlänge Energi tycks vara angelägen om att det goda samarbetet bevaras kommer 
sannolikt energibolaget även i fortsättningen att vara öppen i sin kommunikation med SSAB. 
Således bör risken för att SSAB drabbas av negativa överraskningar vara liten. Att stålföretaget 
själv håller sig uppdaterad om alternativa utvecklingar av fjärrvärmesystemet och framtida behov 
av industriell restvärme borde dock trots detta vara viktigt. På så sätt kan stålföretaget förbereda 
sig inför eventuella förändringar av förutsättningar och anpassa sina strategier efter kommande 
förhållanden. 
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Förändringar	  i	  energipolitiken	  

Utvecklingen inom området för energi styrs idag till stor del av rådande energipolitik. Genom 
politiska styrmedel gynnas olika bränslen och produktionssätt med syftet att uppnå nationella och 
europiska klimatmål. Typiskt för de politiska styrmedlena är att de enbart är gällande under en 
begränsad tid, vilket innebär att förutsättningarna för de som omfattas av dessa ständigt 
förändras. Det är således viktigt att företag och andra organisationer är medvetna om hur 
förtutsättningarna kan komma att ändras för att de ska kunna anpassa sina verksamheter till 
rådande förhållanden. Särskilt industriella energisystem, som oftast kännetecknas av en hög 
energiförbrukning, omfattas av flera politiska styrmedel som på olika sätt har sin inverkan på 
industriernas verksamheter. I kapitel 5 behandlades en rad av dessa någorlunda utförligt. 

Vid uppföljning av olika restvärmesamarbeten behandlas ofta miljökonsekvenserna av restvärme-
nyttjandet. Gemensamt för majoriteten av de restvärmesamarbeten som studerats är att restvärm-
en inte tillskrivs något koldioxidutsläpp, utan att den betraktas som koldioxidneutral. Då rest-
värmen kan komma att ersätta annan värmeproduktion med utsläpp anses den således ofta ha en 
positiv inverkan på miljön. En relevant fråga är dock om det kommer vara acceptabelt att betrak-
ta all industriell restvärme som koldioxidneutral även i framtiden. Idag finns det inga regleringar 
som omfattar denna eventuella oklarhet. Det finns dock inga garantier om att detta inte kommer 
att regleras framöver. Om hänsyn måste tas till restvärmes primärenergikälla kommer miljöeffekt-
erna av restvärmenyttjande att bli mer negativa. Särskilt för den restvärme som har ursprung i 
fossila bränslen. Följden av detta blir troligtvis att det inte längre kommer att vara lika attraktivt 
att använda industriell restvärme som fjärrvärme. 

Idag har industrin förhållandevis låga energi- och koldioxidskatter i jämförelse med fjärrvärme-
bolagen. Anledningen till att industrin beviljas skatteavdrag är att de ska ha möjlighet att kon-
kurrera internationellt. Restvärmesamarbeten kan sannolikt gynnas av industrins låga energi- och 
koldioxidskatter eftersom energianvändningen många gånger är mindre kostsam i industrin än i 
fjärrvärmebolag. Enligt de bestämmelser som råder för närvarande behöver alltså restvärme-
leverantörer, som exempelvis SSAB i Borlänge, inte betala någon extra skatt för att de producerar 
värme som används i ortens fjärrvärmenät. Med tanke på att energiskatternas omfattning och 
storlek har ökat markant de senaste decennierna finns det en risk för att detta kommer att ändras 
framöver. Enligt Fors (2003) skulle en beskattning på restvärme kunna försämra förutsättning-
arna för fortsatta och utökade samarbeten rejält. Det skulle troligtvis även kunna hindra uppkom-
sten av helt nya restvärmesamarbeten. Enbart osäkerheten kring framtida miljö- och energiskatter 
kan eventuellt också vara en orsak till att vissa samarbeten kring restvärme inte blir av. 

7.2 System	  2:	  Energibolaget	  &	  samhället	  −	  Samhällsekonomiskt	  perspektiv	  

Även samhällsekonomiska vinster med restvärmesamarbetet mellan SSAB och Borlänge Energi 
har identifierats under arbetet med studien. Följande avsnitt redogör för dessa och därefter be-
handlas användandet av industriell restvärme ur ett systemoptimeringsperspektiv. 
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7.2.1 Samhällsekonomiska	  vinster	  med	  restvärmesamarbetet	  

Låg	  driftskostnad	  för	  värmeproduktion	  

Genom restvärmeåtervinningen på SSAB, och även Stora Enso, har Borlänge Energi kunnat 
hålla nere kostnaderna för sin värmeproduktion. Driftskostnaden för restvärmeåtervinning är i 
jämförelse med annan värmeproduktion förhållandevis låg. För Borlänge Energi har den största 
kostnaden varit investering och installation av ny utrustning samt utbyggnad av såväl fjärrvärme-
nät som SSAB:s hetvattennät. Eftersom Borlänge Energi har bekostat i princip hela investeringen 
är avtalsvillkoren satta så att energibolaget får köpa värmen från SSAB till ett mycket lågt pris. 

Omkring 50 procent av den totala mängden producerad fjärrvärme i Borlänge kommer från 
ortens industrier. Med tanke på att industriell restvärme utgör 6,4 procent av den totala mängden 
tillförd energi till fjärrvärme i Sverige skiljer sig situationen i Borlänge avsevärt från resten av 
landet. De stora restvärmetillgångarna har eventuellt gjort det möjligt för energibolaget att inves-
tera mindre pengar på marginalen och att ha mindre kapacitet i sina anläggningar. Detta bör ha 
inneburit stora kostnadsbesparingar och en möjlighet för företaget att investera i annat än värme-
produktion. 

Utöver den industriella restvärmen har Borlänge Energi en avfallsförbränningsanläggning som 
även den har låga driftskostnader. De stora restvärmetillgångarna gör det dessutom möjligt för 
energibolaget att lagra avfall, så att de kan förbrännas när behov uppstår. På så sätt har Borlänge 
Energi möjlighet att planera sin värmeproduktion så att resurserna används så effektivt som 
möjligt. Av detta bör man kunna konstatera att Borlänge Energi har bra förutsättningar för att 
kunna driva sin fjärrvärmeverksamhet med god lönsamhet. 

Då Borlänge Energi ägs i sin helhet av Borlänge kommun har de låga driftskostnaderna även 
inverkat positivt på kommunens ekonomi. De har exempelvis inte behövt skjuta till extra kapital 
för att bygga nya, större anläggningar i takt med att kommunen växer. Med tanke på att fjärr-
värmenätet i Borlänge har varit expansivt under många år bör detta ha varit mycket fördelaktigt 
för kommunen. 

Lågt	  pris	  på	  fjärrvärme	  

Genom att Borlänge Energi har relativt låga driftskostnader för sin fjärrvärme kan de erbjuda 
sina fjärrvärmekunder ett lågt värmepris. Låga priser utgör just en av energibolagets ledstjärnor 
och är således högt prioriterat inom organisationen. Enligt den avgiftsstudie som årligen ges ut av 
Nils Holgersson-gruppen var Borlänge Energi bland de tio energibolag som hade landets lägsta 
fjärrvärmepriser år 2011 (Nils Holgersson-gruppen, 2011). Att fjärrvärmepriset är förhållandevis 
lågt i Borlänge beror förmodligen inte enbart på de stora mängderna restvärme, även om det 
givetvis bidrar. Det har sannolikt även att göra med att byggandet av distributionsnätet inleddes 
redan på 70-talet, vilket var långt före de flesta andra kommuner runt om i landet. De lägsta 
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fjärrvärmepriserna finns oftast i städer där fjärrvärmen är etablerad och där näten har byggts ut 
under en lång tid. (Nils Holgersson-gruppen, 2011) 

Att Borlänge Energi har valt att ha låga priser på sin fjärrvärme går väl ihop med företagets vision 
där borlängeborna betraktas som både kunder och ägare. Visionen är att borlängeborna ska ha 
anledning att vara stolta över sitt egna energibolag. Genomförda undersökningar om kundnöjd-
het visar på att i alla fall majoriteten av de borlängebor som är kunder till Borlänge Energi har en 
mycket god inställning till energibolaget. Detta bör vara en indikation på att Borlänge Energi till 
stor del lever upp till de förväntningar som kunderna har på energibolaget. 

För Borlänge kommun är det väldigt viktigt att ha sitt egna energibolag. På så sätt har de kontroll 
över energiverksamheten i orten och kan själva besluta om såväl strategi som målsättningar. 
Genom att erbjuda ett lågt fjärrvärmepris gör kommunen inte enbart borlängeborna nöjda, utan 
det kan eventuellt också attrahera nya människor till orten. 

Bra	  miljömix?	  −	  Profilering	  som	  miljöstad	  

På Borlänge Energi anser de att den industriella restvärmen i kombination med avfallsförbrän-
ningen utgör en väldigt bra energimix. För energibolaget är det viktigt att de resurser som finns 
att tillgå i kommunen används på ett så optimalt sätt som möjligt. Även på Borlänge kommun 
anser de att det är viktigt att den industriella restvärmen tas tillvara. Deras miljöarbete hade, enligt 
kommunen, inte varit trovärdigt om de inte nyttjat restvärmen från industrin. Det hade eventuellt 
kunnat uppfattas som rent slöseri av allmänheten. 

Både på kommunen och på energibolaget är de dock medvetna om att den energimix de har i 
Borlänge kanske inte ses som en grön energimix av alla. Detta då en del av den industriella 
restvärmen har ursprung i fossila bränslen. Dock har man i Borlänge gjort ett aktivt val att inte 
maximera förbränningen av biobränslen utan att istället ta vara på industrins värme, som annars 
hade gått till spillo. Detta för att det är det alternativ som är mest resurseffektivt. För även om de 
inte nyttjat den industriella restvärmen hade den ändå funnits kvar och man hade varit tvungen 
att antingen ”spilla” eller kyla bort den. Borlänge Energi anser att det inte finns någon anledning 
till att inte använda restvärmen då tillvaratagandet inte genererar några ytterligare utsläpp av 
växthusgaser. Att bygga en ny anläggning för värmeproduktion skulle däremot vara både kost-
samt och energikrävande. Och även om denna hade drivits med biobränslen så hade det ändå 
genererat ett visst utsläpp av växthusgaser. Utöver detta anser energibolaget att det är viktigt att 
det hushålls med biobränslen. De ser biobränslen till viss del som en ändlig resurs, och att dessa 
bör användas där de behövs som mest, inte på platser där det redan finns tillgängliga restenergier. 

I Borlänge betraktas idag all industriell restvärme som koldioxidneutral. Detta gör att ortens 
energimix kan ses som förhållandevis bra och ”grön”. Detta har Borlänge kommun nyttjat till 
viss del i sin marknadsföring där de valt att profilera Borlänge som en miljöstad. En målsättning 
är just att Borlänge ska vara den trygga och hållbara kommunen som vågar gå före. Man bör nog kunna 
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säga att denna målsättning till viss del uppfylls redan idag. Och att detta delvis är tack vara de 
stora mängder restvärme som återvinns. Borlänge vågade tidigt satsa på fjärrvärme och på att 
utveckla samarbeten mellan ortens industrier och det egna energibolaget. I den meningen kan 
Borlänge verka som en föregångare för andra kommuner, som också har industrier men som inte 
tar tillvara på den potential som finns. Andra vinster med att kunna profilera sig som miljöstad är 
att Borlänge kan attrahera nya människor, och affärsverksamheter, till orten. 

Bättre	  luftkvalitet	  och	  mindre	  försurning	  

Man skulle kunna säga att tillgången på industriell restvärme i Borlänge underlättat för en utbygg-
nad av ortens fjärrvärmenät. Genom att fler fastigheter har anslutits till fjärrvärmenätet har andra 
mer konventionella och icke miljövänliga uppvärmningsformer kunnat bytas ut. Den uppvärm-
ningsform som främst har ersatts av fjärrvärmen är enskilda oljeeldade pannor, som vid förbrä-
nning ger upphov till utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och stoft. Nedan beskrivs 
effekterna av dessa luftföroreningar och hur utsläppen har utvecklats i regionen de senaste dece-
nnierna. 

Kväveoxider bildas vid all förbränning vid hög temperatur och bidrar till försurning och över-
gödning av mark, skog och vatten samt till bildning av marknära ozon. Förhöjda halter av kväve-
dioxid i luft kan även inverka negativt på människors hälsa, särskilt för personer som redan lider 
av astma eller lungproblem. Mellan åren 1990 och 2009 har utsläppen av kväveoxider i Dalarna 
minskat med omkring 50 procent. Den största minskningen är inom transportsektorn men även 
inom energisektorn har utsläppen reducerats. (Naturvårdsverket, 2012) 

Svaveldioxid bildas främst genom förbränning av svavelhaltiga bränslen såsom kol och eldnings-
olja. Utsläpp av svaveldioxid är det som framförallt har orsakat försurning av mark och vatten i 
Sverige. I luft kan utsläpp av svaveldioxid också vara direkt skadligt för människor då det kan ge 
upphov till luftvägssjukdomar. I Dalarna har utsläppen av svaveldioxid minskat betydligt mellan 
åren 1990 och 2009, närmare bestämt med ungefär 80 procent. Den sektor som står för den 
absoluta merparten av utsläppen, och även den största minskningen, är energisektorn. (Natur-
vårdsverket, 2012) 

Stoft, som bland annat bildas vid all typ av förbränning, är den luftförorening som främst orsakar 
hälsoproblem i svenska tätorter. Utsläppen av partiklar kommer i Dalarna framförallt från trans-
porter och energiförsörjningen, där egen uppvärmning av småhus svarar för den största andelen. 
Sedan år 1990 har partikelutsläppen minskat något i regionen men en kraftig minskning krävs för 
att relevanta miljökvalitetsmål ska uppnås. Gällande utsläpp av partiklar som orsakats av energi-
försörjning ligger dock Borlänge bättre till i jämförelse med andra kommuner i Dalarna. (RUS, 
2011) Detta kan nog till viss del förklaras av en relativt utbredd användning av fjärrvärme och 
tillgången på industriell restvärme, som inte tillräknas några utsläpp i detta sammanhang. 
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Att den industriella restvärmen underlättat för konvertering av enskilda oljepannor och på så sätt 
kunnat minska ovan nämna luftföroreningar bör ses som en vinst av samhället. Luftkvalitet och 
försurning är viktiga frågor för Borlänge, som sedan länge har tampats med utsläpp från tung 
industri och transporter. Genom att restvärme från industrin används i energiförsörjningen kan 
åtminstone utsläppen inom denna sektor hållas nere. 

7.2.2 Industriell	  restvärme	  som	  fjärrvärme	  ur	  ett	  systemoptimeringsperspektiv	  

Som tidigare nämnt ligger det i Energimyndighetens intresse att våra fjärrvärmesystem har högsta 
möjliga verkningsgrad till lägsta möjliga kostnad för samhället. Således är det ytterst relevant att 
diskutera hur nyttjandet av industriell restvärme som fjärrvärme kan ses ur ett systemoptime-
ringsperspektiv. Sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv där industriföretaget är i fokus är det i 
princip enbart positivt att restvärmen kan användas som fjärrvärme, eftersom det kan generera en 
rad olika vinster. Det verkar dock inte vara helt klart om restvärmenyttjandet är optimalt ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, även om det också ger uppenbara vinster för samhället. Föreligg-
ande avsnitt ämnar således analysera och diskutera vilka samhällsekonomiska konsekvenser som 
användandet av restvärme som fjärrvärme kan föra med sig, samt reflektera kring vad som är 
optimalt ur ett systemperspektiv. 

En problematik kring restvärmenyttjande, som också kan utgöra ett hinder för potentiella rest-
värmesamarbeten, är det stundtals otillräckliga värmeunderlaget i våra fjärrvärmenät. Otillräckligt 
värmeunderlag uppstår oftast i system som, utöver den industriella restvärmen, innefattar prod-
uktionsanläggningar för kraftvärme och/eller avfallsförbränning. Idag är det de lokala fjärrvärme-
bolagen som tar beslut om vilken värme som ska prioriteras. Hur de väljer att prioritera grundar 
sig sannolikt på vilken ägandeform och vilka målsättningar fjärrvärmeföretaget har. Om man ska 
hårdra det är det troligt att de privata bolagen anpassar sina strategier efter vad som är bäst ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv, medan de kommunala bolagen tänker mer på vad som är mest 
samhällsekonomiskt. Men vad är mest samhällekonomiskt i detta fall? Vilken värme bör priori-
teras för att styrningen av våra fjärrvärmesystem ska bli så optimal som möjligt ur samhällseko-
nomisk synpunkt? 

Om man utgår från rörliga produktionskostnader är avfallsbaserad kraftvärme det mest lönsam-
ma alternativet för ett energibolag. Detta beror på att försäljning av el (och i somliga fall även 
elcertifikat) samt mottagningsavgifter för avfall minskar kostnaderna för kraftvärmeproduk-
tionen. Att vi kan producera värme och el samtidigt som vi gör oss av med våra sopor bör ur ett 
systemperspektiv kunna ses som mycket effektivt. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde 
således avfallsförbränning i allmänhet och avfallsbaserad kraftvärme i synnerhet vara mycket bra 
alternativ. Avfall tas om hand, energi utvinns och detta finansieras delvis av den breda massan 
genom kommunala avfallsavgifter. Det finns dock en problematik kring en politisk satsning på 
avfallsförbränning. Ju fler produktionsanläggningar som uppförs för detta ändamål desto mer 
ökar behovet av avfallsbränsle. Detta borde inte ses som en önskvärd utveckling, särskilt inte av 
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politikerna, då miljömål om minskat avfall tidigare antagits av regeringen. Av detta bör man 
kunna dra slutsatsen att avfallsförbränning är ett bra alternativ så länge kapaciteten hålls på en 
nivå där det inte inverkar negativt på incitamenten till att minska den totala mängden avfall. 

På Borlänge Energi betraktar de redan idag avfall som en bristvara, som de måste hushålla med. 
Tack vare den industriella restvärmen har energibolaget möjligheten att lagra sopor så att dessa 
kan förbrännas vid större värmebehov. På så sätt bidrar den industriella restvärmen med ett mer 
hållbart nyttjande av avfall, som i dessa sammanhang bör kunna ses som en viktig resurs. Att 
nyttja värme som redan existerar, som annars hade kylts bort/släppts över tak, och samtidigt 
hushålla med resurser borde väl ändå kunna ses som systemeffektivt? Detta borde även gälla för 
kraft- och/eller värmeproduktion som baseras på biobränsle. Med industriell restvärme, som 
åtminstone i viss mån alltid kommer att finnas kvar, har vi möjligheten att frigöra resurser såsom 
just avfall och biobränsle. 

När det kommer till kraftvärme blir dock frågan mer komplex. En eventuell prioritering av 
industriell restvärme i våra fjärrvärmenät kan komma att medföra bortfall av elproduktion. Detta 
innebär att vi alltså inte kan optimera våra fjärrvärmesystem utan att även ta hänsyn till våra 
elkraftsystem. Vilka miljökonsekvenser som en minskad kraftvärmeproduktion kan föra med sig 
diskuteras i ett kommande avsnitt, men hur ska detta ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 
Troligtvis måste den minskade kraftvärmeproduktionen kompenseras genom att större mängder 
el produceras vid andra anläggningar, alternativt att ytterligare el importeras från utlandet. Om 
detta skulle drabba samhället negativt rent ekonomiskt är svårt att avgöra då det är många olika 
faktorer som inverkar. Några relevanta frågeställningar bör dock vara: Vilka mängder el måste 
framställas för att det ska kompensera för den minskade kraftvärmeproduktionen? I vilka typer 
av produktionsanläggningar kommer elen att produceras? Hur skiljer sig produktionskostnaderna 
i dessa anläggningar i jämförelse med produktionskostnaderna för kraftvärmeanläggningarna? En 
minskning av biobränslebaserad kraftvärme är dock sannolikt inte särskilt önskvärd av politikerna 
eftersom det skulle minska andelen förnyelsebart i kraft- och värmeproduktionen. Och kanske är 
det även så att kraftvärme är det mest samhällsekonomiska alternativet i jämförelse med indu-
striell restvärme. I så fall bör kanske fokus ligga på att hitta andra användningsområden för rest-
värmen, så att den kan nyttjas bättre någon annanstans. 

Under arbetet med denna studie har det blivit allt mer tydligt att myndigheter och organisationer, 
såsom Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen, vanligen tar upp frågan om energieffekt-
ivisering då industriell restvärme (med ursprung i fossila bränslen) diskuteras. Detta har sannolikt 
sin grund i att det hos ovan nämnda parter finns en oro för att användande av restvärme hämmar 
industrins energieffektiviseringar. Ett återkommande resonemang är att industrins incitament till 
att energieffektivisera minskar om de kan dra nytta av sitt värmeöverskott. För varför skulle de 
vilja effektivisera bort värme som kan tillföra värden till det egna företaget? Frågan är om detta 
synsätt stämmer överens med hur det fungerar i verkligheten, och om denna oro således är 
befogad. 
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För SSAB, där kostnaderna för bränsle och råvaror utgör en stor andel av verksamhetens totala 
kostnader, bör inte tillvaratagandet av restvärme haft en negativ inverkan på stålföretagets 
incitament till att energieffektivisera. Genom att kontinuerligt effektivisera sina processer kan 
stålföretaget åstadkomma besparingar som sannolikt är av betydligt större storleksordning än de 
intäkter som restvärmen vanligtvis genererar. Dessutom kan de egna processerna effektiviseras 
på olika sätt. Att effektivisera så att den totala energianvändningen minskar (och därmed också 
restvärmen) är inte det enda alternativet, utan processerna kan även effektiviseras så att man får 
ut mer nytta av befintlig energianvändning. I de fallen så ökar ofta potentialen för återvunnen 
värme, vilket gör myndigheternas resonemang ovan logiskt felaktig. Då borde incitamenten till att 
effektivisera snarare stärkas av att restvärmen kan tillföra värden till industriföretaget. 

På SSAB så effektiviserar de enligt båda alternativen, men kanske är möjligheterna till att effekt-
ivisera så att de får ut mer nytta av befintlig energianvändning fler. Och när de effektiviserar på 
det sättet så är stålföretagets främsta önskan att kunna föra tillbaka värmen till de egna process-
erna. På grund av tekniska och ekonomiska aspekter kan detta enbart göras i en viss utsträckning, 
vilket innebär att det finns ytterligare restvärme som kan användas för något annat ändamål. 
Utifrån givna förutsättningar, borde det inte vara mer konstruktivt att myndigheterna betraktar 
denna värme som en tillgång istället för ett problem? 

7.3 System	  3:	  Världen	  −	  Hållbarhetsperspektiv	  

Användandet av industriell restvärme som fjärrvärme i Borlänge har i denna studie även betrakta-
ts ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta för att få en uppfattning om faktiska miljökonsekvenser av 
nyttiggörandet och andra eventuella hållbarhetsaspekter. I detta avsnitt diskuteras även hur miljö-
konsekvenserna kan beräknas och på vilket sätt restvärmeåtervinning kan vara en del av en håll-
bar utveckling. 

7.3.1 Hållbarhetskonsekvenser	  vid	  användande	  av	  industriell	  restvärme	  som	  fjärrvärme	  

Minskade	  utsläpp	  av	  koldioxid	  och	  andra	  luftföroreningar	  

Att det idag inte finns ett generellt tillvägagångssätt för att mäta miljöeffekterna av ett nyttjande 
av industriell restvärme som fjärrvärme har behandlats tidigare i rapporten. Några olika metoder 
med specifikt valda systemgränser och antaganden har dock varit återkommande i de tidigare 
studier som studerats. Komplexiteten tycks variera mellan de metoder som identifierats, då 
systemgränserna i vissa fall sätts mycket snävt och i andra fall så betraktas bränslets hela livscykel. 
Huruvida själva restvärmen ska tillskrivas något utsläpp eller inte verkar det också råda delade 
meningar om. Det verkar dock vara mest förekommande att inga utsläpp hänförs till restvärmen, 
det vill säga att den betraktas som koldioxidneutral. 

Vid tillämpning av det kanske enklaste tillvägagångssättet beräknas utsläppen för det bränsleslag 
som restvärmen ersatt. Miljöeffekterna av restvärmenyttjandet blir då att utsläppen minskat med 
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motsvarande mängd. Denna metod tillämpades rent teoretiskt i föregående avsnitt Bättre luft-
kvalitet och mindre försurning och appliceras även i detta avsnitt, men med huvudsakligt fokus på 
eventuella utsläppsminskningar av koldioxid. I föregående avsnitt behandlades inte koldioxid-
utsläpp i någon vidare utsträckning eftersom sådana utsläpp har en mer allmän än lokal miljö-
påverkan. Ur ett miljöperspektiv är det således mest relevant att betrakta minskade utsläpp av 
koldioxid som en global vinst. Därför behandlas detta i föreliggande avsnitt, som analyserar och 
diskuterar användandet av restvärme som fjärrvärme ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Nyttjandet av industriell restvärme som fjärrvärme i Borlänge har på olika sätt gett upphov till 
minskade utsläpp av koldioxid och andra luftföroreningar. På SSAB har de kunnat minska sin 
förbrukning av olja, som annars hade använts för att kyla bort värmen genom ångproduktion. 
Detta har minskat stålföretagets koldioxidutsläpp med grovt uppskattat 4005 ton per år. Även 
om utsläppsreduceringen är liten i relation till vad SSAB årligen släpper ut så utgör den en central 
del i arbetet mot en mer hållbar utveckling. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att ett företag 
som SSAB, som är den största enskilda utsläpparen av koldioxid i Sverige, kontinuerligt gen-
omför åtgärder för att minska sina utsläpp. Självklart vore det fördelaktigt om företaget kunde 
komma med lösningar som drastiskt minskade utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, 
såsom en satsning på koldioxidlagring, eller Carbon Capture and Storage (CCS) som det också 
kallas. Men eftersom det idag är ytterst oklart om och när denna teknik kan tillämpas bör SSAB 
parallellt med detta arbete göra vad de kan för att minska sina utsläpp. Genom att även dela med 
sig av sina erfarenheter till andra organisationer kan det bidra till ytterligare utsläppsminskningar. 

Borlänge Energi har investerat i och installerat utrustning för restvärmeåtervinning på både SSAB 
och Stora Enso Kvarnsvedens pappersbruk. Detta för att möjliggöra för leveranser av restvärme 
till ortens fjärrvärmenät. I takt med en successiv utbyggnad av fjärrvärmenätet har konventionella 
uppvärmningssätt, såsom enskilda oljeeldade pannor och direktverkande el, kunnat bytas ut. För 
att kunna bedöma miljöeffekterna av detta, enligt den metod som föreslogs ovan, måste de 
tidigare utsläppen från ovanstående konventionella uppvärmningsformer beräknas. För beräk-
ningen måste man först ta ställning till vilka steg i bränslets livscykel som ska inbegripas. Enklast 
är att enbart inkludera förbränningsprocessen, vilket tillämpades i utvärderingen av LIP-finans-
ierade restvärmeprojekt. Sedan krävs information om hur många megawattimmar de oljeeldade 
pannorna årligen framställde (samt vilken typ av olja som användes). Koldioxidutsläppen för 
produktion av en MWh kan uppskattas med hjälp av emissionsfaktorer, som anpassats till 
rådande förhållanden. Även andra luftföroreningar som svaveldioxid och kväveoxider kan upp-
skattas på detta sätt, det enda som behövs bytas ut är emissionsfaktorerna. När utsläppen har 
beräknats har man fått ett mått på miljöeffekterna av konverteringen, då utsläppen har minskat 
med motsvarande mängd. 

I Borlänge har den industriella restvärmen även ersatt direktverkande el som uppvärmningsform. 
För att kunna bedöma miljökonsekvenserna av utbytet måste hänsyn tas till elens ursprung. Detta 
för att kunna beräkna eventuella utsläpp som genererats då elen framställdes. För detta används 
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ofta flera olika scenarier där elens ursprung varieras. I utvärderingen av LIP-finansierade rest-
värmeprojekt användes svensk elmix, nordisk elmix och marginalel för att beräkna eventuella 
minskade utsläpp till följd av minskad elanvändning. Svensk och nordisk elmix utgörs, som 
tidigare nämnt, av de genomsnittliga utsläppen för elproduktionen i Sverige respektive Norden. 
Då denna elproduktion främst består av vatten- och kärnkraft är de utsläpp som genereras 
mycket små. Marginalel, som bestäms av den el som för tillfället är dyrast att producera, ger ett 
betydligt högre utsläpp då den i Sverige utgörs av kolkondens. Vid antagande om svensk eller 
nordisk elmix bör man således kunna konstatera att konverteringen av eluppvärmda bostäder i 
Borlänge gett upphov till marginellt minskade utsläpp. Miljöeffekterna av denna åtgärd är alltså i 
detta avseende inte särskilt omfattande. Samtidigt bör man utifrån ovanstående information 
kunna konstatera att resultatet hade varit ett helt annat vid antagande om marginalel. Då hade de 
minskade utsläppen varit större och miljöeffekterna av konverteringen mer påtagliga. 

Ovanstående visar exempel på ett tillvägagångssätt för att bedöma miljökonsekvenserna av rest-
värmenyttjande. Vid tillämpning av en sådan enkel metod, som fordrar snävt satta systemgränser 
och antaganden, är det viktigt att vara medveten om metodens begränsningar. Detta eftersom ett 
flertal aspekter, som sannolikt skulle ha en påverkan på resultatet, inte tas med i beräkningen. 
Detta rör inte enbart frågor kring vilka faser i bränslets livscykel som ska inkluderas utan även 
andra mer övergripande frågeställningar. Som Grönkvist o.a. (2008) framhåller så bör det vara 
relevant att ifrågasätta vad de pengar som investerats i restvärmeprojektet skulle ha använts till 
annars. Finns det en risk att restvärmeprojektet har kommit i vägen för någon annan teknik för 
fjärrvärmeproduktion? Vilka miljöeffekter skulle i så fall denna teknik generera, och hur står sig 
dessa i förhållande till effekterna vid restvärmenyttjande? Föregående författare ställer sig frågan-
de till huruvida restvärmealternativet då ska jämföras med den uppvärmningsform som ersatts 
eller med det alternativ som annars hade valts. 

Om man försöker applicera dessa reflektioner till situationen i Borlänge, vad kan man då säga om 
en alternativ uppvärmningsform till den industriella restvärmen? Då restvärmen står för en 
ovanligt stor del av fjärrvärmeproduktionen i Borlänge bör man kunna slå fast att Borlänge 
Energi hade behövt investera i ytterligare en produktionsanläggning om inte restvärmen nyttjats. 
Sannolikt hade denna anläggning drivits med biobränsle, som är mest förekommande vid fjärr-
värmeproduktion idag. Eftersom biobränslen också genererar utsläpp vid förbränning, om än 
små när det gäller koldioxid, hade restvärmealternativet även i detta fall varit det bästa ur 
miljösynpunkt. Detta förutsätter dock att all restvärme fortfarande betraktas som koldioxidneu-
tral. Ivner & Hellstrand (2011) har efter en studie i ämnet dragit slutsatsen att det alltid, i alla fall 
inom de miljökategorier som testades, är positivt att ersätta fjärrvärme, som framställts i en 
hetvattenpanna, med industriell restvärme. Däremot är det inte riktigt klart om så är fallet då 
restvärme ersätter fjärrvärme som producerats i ett kraftvärmeverk. Så hade alternativet till 
restvärmen i Borlänge varit kraftvärme för framställning av både värme och el kan utfallet ha 
varit ett annat. Den el som då hade framställts i kraftvärmeverket hade kunnat ersätta annan el, 
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vilket i sig hade genererat ytterligare miljöeffekter. Även dessa måste beräknas för att restvärmen 
ska kunna jämföras med kraftvärmealternativet. 

Om man ser till den faktiska situationen i Borlänge där värmen från Stora Enso idag ofta prio-
riteras framför restvärmen från SSAB, vad ger det för miljöeffekter? Värmen från Stora Enso 
prioriteras i fjärrvärmenätet för att pappersbruket ska kunna producera el med sin turbin. Genom 
den egna elproduktionen har Stora Enso kunnat minska sina elinköp, vilket i sin tur har minskat 
det totala behovet av externt producerad el. Hur miljöeffekterna av minskad elproduktion kan 
beräknas behandlades tidigare i detta avsnitt. Där framgick det att effekterna varierar rätt kraftigt 
beroende på vilket ursprung elen antas ha. Vid antagande om marginalel är utsläppsminskningen 
betydligt större än då svensk eller nordisk elmix antas. Utsläppsminskningar fås dock vid samtliga 
tre alternativ om den värme och el som produceras vid Stora Enso betraktas som koldioxidneu-
tral. Av detta bör man kunna dra slutsatsen att elproduktionen vid Stora Enso ger upphov till 
positiva miljöeffekter.  

En fråga som är relevant i sammanhanget är om det otillräckliga värmeunderlaget i fjärrvärme-
nätet innebär några miljökonsekvenser för SSAB:s del. Om företaget enbart kan släppa värmen 
över tak då det inte finns avsättning bör det inte medföra några negativa miljöeffekter. Måste 
SSAB kyla bort värmen och på så sätt förbruka olja är dock situationen annorlunda eftersom det 
skulle ge upphov till nya utsläpp. 

Vilka miljökonsekvenser hade varit aktuella om restvärmen från SSAB prioriterades framför 
pappersbrukets värme vid tillfällen då värmeunderlaget är otillräckligt? Det är möjligt att Stora 
Enso hade hamnat i samma situation som SSAB ovan där de hade fått lov att släppa ut värmen, 
alternativt kyla bort den. Om pappersbruket inte kan producera el kommer de positiva miljö-
effekter som denna process genererar att gå förlorade. För att komma tillrätta med vilket alter-
nativ som är bäst ur miljösynpunkt, det vill säga vilken värme som bör prioriteras, måste dock en 
mer ingående bedömning samt uträkningar genomföras. Av ovanstående information lutar det 
dock åt att den prioritering som Borlänge Energi gör idag är den mest fördelaktiga ur ett miljö-
perspektiv. 

Man skulle kunna säga att restvärmen i Borlänge delvis konkurrerar med den avfallsförbränning 
som finns på orten. Även om det primära för Borlänge Energi är att använda restvärmen från 
industrin så finns det tillfällen på året då avfallsförbränningen prioriteras. Detta inträffar främst 
på våren då värmebehovet är förhållandevis litet och då energibolaget ännu inte har stängt ner 
produktionsanläggningen inför sommaren. Ur miljösynpunkt är det dock, enligt Ivner & 
Helgstrand (2011), alltid positivt att ersätta fjärrvärme som framställts i en hetvattenpanna med 
industriell restvärme, särskilt om hetvattenpannan är avfallsbaserad. Med utgångspunkt i detta 
bör således restvärmen användas i så stor utsträckning som möjligt för att minimera de totala 
utsläppen från fjärrvärmeproduktionen. Vid avfallsförbränningsanläggningen i Bäckelund finns 
det dock även en kraftvärmepanna för framställning av både värme och el. Därför tillkommer 
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ytterligare en aspekt vid bedömningen om vilket produktionssätt som är bäst ur miljöhänseende. 
Som tidigare måste hänsyn tas till de miljöeffekter som elproduktionen för med sig. I detta fall 
rör det sig emellertid om en relativt liten produktionskapacitet av el (närmare bestämt 7 MW), 
och därför bör även miljöeffekterna vara marginella. Detta innebär att restvärmen sannolikt är 
det bästa alternativet även då kraftvärmepannan tas i beaktande. Att primärt använda sig av 
restvärme, och komplettera med värme från avfallsförbränning, kan även vara positivt ur en 
annan hållbarhetsaspekt. Detta kommer att behandlas vidare i följande avsnitt. 

Bidragande	  till	  ett	  hållbart	  nyttjande	  av	  råvaror	  och	  energiresurser	  

På Borlänge Energi strävar de efter att i första hand använda restvärmen från industrin i fjärr-
värmenätet, och i andra hand köra avfallsförbränningen. Grunden till energibolagets ställnings-
tagande ligger i att de betraktar avfall som en minskande resurs, som de bör hushålla med. 
Kombinationen restvärme och avfallsförbränning gör det möjligt för Borlänge Energi att planera 
driften så att de uppnår ett effektivt nyttjande av resurser. Genom att nyttja restvärmen, som 
annars skulle gått till spillo, frigörs alltså resurser såsom avfall och biobränslen. 

En mer omfattande användning av avfall och biobränslen ses i flera sammanhang som en del av 
lösningen på det globala klimatproblemet. Detta då föregående bränslen ger upphov till förhåll-
andevis små utsläpp av växthusgaser vid förbränning. I jämförelse med utlandet har Sverige god 
tillgång på biobränslen, särskilt sådana som har sitt ursprung i våra skogar. Att vi ska kunna till-
godose vårt framtida behov av biobränslen finns det således goda förutsättningar för. Enligt 
nationella klimatmål ska förnyelsebara bränslen utgöra minst 50 procent av den totala energian-
vändningen år 2020. (Regeringskansliet, 2012) Med tanke på att andelen förnybara bränslen 
uppgick till 47 procent år 2009 bör målet om minst 50 procent till år 2020 vara inom räckhåll. 
(Energimyndigheten, 2011) Målet inom EU är att den genomsnittliga andelen förnyelsebart ska 
uppgå till 20 procent år 2020. Då förnybara bränslen enbart utgjorde 11,7 procent år 2009 
kommer långtgående insatser av EU:s medlemsländer att fordras för att målet ska kunna nås. 
(European Commission, 2012) Målet om andelen förnyelsebart är uppdelat mellan medlems-
länderna och Sverige har fått direktivet att öka sin andel till 49 procent (därefter har ett nationellt 
mål om minst 50 procent antagits). Trots att Sverige nästan har uppnått detta mål har EU en bra 
bit kvar till det genomsnittliga målet. Då klimatfrågan är ett globalt problem spelar det mindre 
roll att Sverige når sina klimatmål om inte resten av världen gör det. Av den anledningen är det 
viktigt att det finns ett utpräglat samarbete mellan länderna och att det finns ett helhetstänk som 
främjar för gränsöverskridande lösningar. Om de resurser som finns används där de gör mest 
nytta så effektiviseras klimatarbetet. Det bör således vara viktigt att länder, som eventuellt har ett 
överskott på biobränslen, också hushåller med sina resurser för att den totala användningen ska 
bli så optimal som möjligt. 

Detta rör i hög grad Sverige som sannolikt har de förutsättningar som krävs för att basera hela 
landets fjärrvärmeproduktion på biobränslen och avfall. Frågan är vad det skulle innebära för 
konsekvenser? Att fjärrvärmens energimix då skulle betraktas som helt grön, med avseende på 
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koldioxidutsläpp, bör man nog kunna konstatera. Det nationella klimatmålet om andelen förny-
elsebara bränslen skulle troligtvis uppnås med en viss marginal. Men skulle det vara ett hållbart 
nyttjande av råvaror och energiresurser? Genom att maximera användandet av biobränslen och 
avfall utesluts andra alternativ, såsom industriell restvärme. Denna värme kommer åtminstone i 
vissa mån att bestå och om den inte kan användas på något annat sätt kommer det att vara 
nödvändigt att spilla eller kyla bort den. Borde inte detta vara ett slöseri med resurser och därmed 
inte särskilt hållbart? Det bäste vore väl om restvärme, som inte kan återföras till industrins egna 
processer, används där den finns tillgänglig så att resurser såsom biobränslen och avfall kan 
förbrukas där de gör mest nytta. Ur ett systemperspektiv borde väl detta vara den mest optimala 
lösningen? 

Det som gör det hela mer komplicerat är förekomsten av kraftvärme och eventuella förändringar 
i elproduktion som kan uppstå då antingen kraft- eller restvärme används. Även kraftvärme ses 
som ett mycket effektivt användande av resurser ur ett systemperspektiv då den totala verknings-
graden hos ett kraftvärmeverk ofta ligger på omkring 90 procent. Denna siffra jämförs inte sällan 
med elverkningsgraden (som är samma som den totala verkningsgraden då enbart el framställs) 
hos ett kolkondenskraftverk som ligger på 40 procent, vilket kan vara missvisande då energikvali-
teten inte tas i beaktning. Vid beaktande av energikvaliteten, det vill säga energiernas exergiinne-
håll, är den totala verkningsgraden hos ett kraftvärmeverk och ett kondenskraftverk 50 procent 
respektive 40 procent. Även i detta fall verkar kraftvärmen som det mest effektiva alternativet, 
men hur blir utfallet då hänsyn tas till att kraftvärmen konkurrerar ut industriell restvärme? Detta 
har tidigare undersökts av Klugman (2004), som genom en exergianalys jämfört kraftvärme med 
kombinationen kondenskraft/industriell restvärme. Se figur 23 för en illustration av denna analys 
(figuren har skapats med utgångspunkt i den figur som användes i Klugmans exempel). 
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Figur 23. Exergianalys där ett kraftvärmeverk (a) jämförs med en kombination av ett kondenskraftverk 
och industriell restvärme (b). Källa: (Klugman, 2004). 

I exemplet har Klugman (2004) antagit att outnyttjad industriell restvärme kan täcka ett fjärr-
värmebehov om 60 MW, vilket med hänsyn taget till energikvaliteten utgör 20 MW. Exergi-
analysen visar att mer el kan produceras för samma mängd insatt bränsle då den industriella 
restvärmen används. Ur ett effektivitetsperspektiv är alltså kombinationen kondenskraft/indu-
striell restvärme bättre eftersom 25 procent mer el kan framställas. Att förespråka kondenskraft 
var dock inte syftet med detta exempel med tanke på dess negativa inverkan på klimatet. 
Avsikten var snarare att visa på hur effektivitetsaspekten av kraftvärme kan variera och hur 
användandet av industriell restvärme kan bidra till ett optimalt nyttjande av resurser. 

Det kan dock finnas alternativ till att spilla eller kyla bort restvärmen vid otillräckligt värmeunder-
lag i fjärrvärmenäten (som exempelvis uppstått som följd av en ökad utbyggnad av kraftvärme). 
Industrier kan bland annat satsa på att producera egen el för antingen intern användning eller 
försäljning, då denna marknad är avreglerad. Vilka konsekvenser skulle detta scenario medföra 
med avseende på ett hållbart nyttjande av resurser? Att framställa el ur restvärme med den teknik 
som finns tillgänglig idag är inte särskilt effektivt då verkningsgraderna än så länge är tämligen 
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låga. Med exempelvis Climeons teknik C3 ligger verkningsgraden på 15 procent då restvärmen 
har en temperatur om 90 grader. Kan en industri som SSAB förse en del av sitt förhållandevis 
stora elbehov med egenproducerad el minskar deras behov av inköpt el. Minskad elproduktion 
har generellt en positiv inverkan på ett hållbart nyttjande av resurser då även förbrukningen av 
dessa resurser kan minskas. 

Därtill kan nämnas att SSAB i Borlänge har restvärme som håller en högre temperatur än 90 
grader, vilket bör kunna ge upphov till ännu högre verkningsgrader. Främst är restvärmen 
bunden i avgaser och varma bandrullar. Den restvärme (över 80°C) som finns i form av ånga 
används redan idag men skulle eventuellt kunna användas på ett annat, bättre sätt. Exempelvis 
används den största enskilda delen ånga till att producera hetvatten för såväl intern förbrukning 
som leverans till fjärrvärmenätet. Om behovet av fjärrvärme från SSAB skulle minska eller utebli 
helt kan denna ånga förslagsvis användas för att producera el. Att använda högtrycksånga för 
elproduktion istället för uppvärmning av byggnader bör kunna ses som ett mer hållbart nyttjande 
av resurser. Detta eftersom det krävs mindre energi för att framställa värme jämfört med el. För 
att optimera nyttjandet av naturens resurser bör således lågvärdiga energikällor användas för 
uppvärmning av byggnader och högvärdiga energikällor för elproduktion. 
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8 Slutsatser	  

I studiens sista kapitel går vi tillbaka till några av frågeställningarna som togs upp i inledningen och ställer 
samman de svar som undersökningen genererat. Till sist ges förslag på framtida forskningsfrågor som uppkommit 
under studiens gång och som kan vara intressanta att studera. 

I denna undersökning studeras användandet av industriell restvärme som fjärrvärme närmare 
utifrån ett befintligt restvärmesamarbete. Syftet har varit att undersöka vilka värden som tillvara-
tagandet av restvärmen tillför industriföretaget och samhället, samt ta reda på hur användandet 
av industriell restvärme kan komma att utvecklas framåt. 

De företagsekonomiska vinster som har identifierats är minskade inköp av olja för SSAB:s process-
er, ersättning för levererad restvärme, byte från ånga till intern fjärrvärme inom stålföretagets verksområde, 
minskade utsläpp av koldioxid till följd av reducerad oljeförbrukning, medial uppmärksamhet och stärkt 
varumärke, som i sin tur kan ge upphov till ytterligare vinster, samt att restvärmesamarbetet 
eventuellt gjort SSAB till en mer attraktiv arbetsgivare. 

När industriell restvärme används som fjärrvärme i det lokala fjärrvärmenätet genererar det även 
en rad samhällsekonomiska vinster. De vinster som har identifierats i undersökningen är låg drifts-
kostnad för värmeproduktion, som i sin tur bidrar positivt till kommunens ekonomi, lågt pris på 
fjärrvärme och bra miljömix, som på olika sätt kan behålla och attrahera människor till orten samt 
bättre luftkvalitet och mindre försurning, som kan ses som en del i arbetet med att skapa en bättre miljö 
i Borlänge. 

En av studiens frågeställningar var om de restenergier som återvinns ur SSAB:s processer an-
vänds på ett optimalt sätt. Att restenergier i första hand bör återföras till den egna verksamhetens 
processer är SSAB, Borlänge kommun och myndigheter såsom Energimyndigheten helt överens 
om. Det kan resultera i ett mer effektivt nyttjande av resurser, vilket är särskilt önskvärt inom den 
industriella sektorn där bränsleförbrukningen oftast är mycket hög. På grund av både tekniska 
och ekonomiska aspekter kan SSAB endast återföra sina restenergier i en viss utsträckning och 
det innebär att det finns ytterligare restvärme som kan användas för något annat ändamål. På 
SSAB i Borlänge har de valt att distribuera sitt värmeöverskott till ortens fjärrvärmenät genom ett 
samarbete med det lokala energibolaget. Data som inhämtats från SSAB:s databas visar dock att 
värmeleveranserna mellan stålföretaget och Borlänge Energi har minskat betydligt de senaste 
åren. Det beror främst på att pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden av olika skäl har fått 
möjligheten att leverera större mängder värme till fjärrvärmenätet, vilket minskat värmeunder-
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laget för värmen från SSAB. Vid återkoppling till ovanstående fråga så finns det alltså skäl att tro 
att en del av de restenergier som återvinns vid SSAB inte används på ett optimalt sätt idag. 

Ett delsyfte i undersökningen var att ta reda på hur användandet av industriell restvärme kan 
komma att utvecklas framåt och det har gjorts genom att identifiera möjligheter och hot. Även 
om dessa har identifierats med utgångspunkt i Borlänges situation så bör de kunna ses som 
förhållandevis generella. En möjlighet som har identifierats är regionala fjärrvärmenät. En anslutning 
av kommunala nät kan eventuellt kringgå problematiken med otillräckligt värmeunderlag och öka 
nyttjandegraden av restvärmen från SSAB. En satsning på fjärrkyla är en annan möjlighet som kan 
öka behovet av industrins restvärme. Detta förutsätter att teknikvalet faller på absorptionskyla, 
som drivs av värmeenergi som då kan utgöras av fjärrvärme eller industriell restvärme. Även 
alternativa användningsmöjligheter för restvärmen har undersökts och en möjlighet som tidigt 
framkom var egen elproduktion. Om restvärmen från SSAB inte behövs i ortens fjärrvärmenät kan 
både redan nyttjade och outnyttjade restvärmetillgångar användas för att framställa el för internt 
och/eller externt bruk. För SSAB vore det väldigt bra om de kunde tillgodose en del av sitt 
elbehov med egenproducerad el då höjda elpriser har stor negativ inverkan på stålföretagets 
lönsamhet. De kalkyler som hittills har gjorts av SSAB gällande elproduktion ur restvärme har 
inte visats sig vara lönsamma, men om de skulle tilldelas elcertifikat vore situationen annorlunda. 
På Energimyndigheten så anser de dock inte att en tilldelning av elcertifikat för elproduktion ur 
restvärme, med ursprung i fossila bränslen, bidrar till de mål som finns med elcertifikatsystemet. 

De hot som identifierats för ett fortsatt användande av industriell restvärme är först kraftvärme och 
avfallsförbränning. I Borlänge prioriteras värmen från Stora Enso och avfallsförbränningen de 
stunder på året då tillgången på värme överstiger behovet. Att kraftvärme och avfallsförbränning 
i allmänhet tenderar att konkurrera med industriell restvärme är en relativt utbredd iakttagelse 
bland tidigare forskning. För fjärrvärmeföretag som investerat i kraftvärmeproduktion eller 
avfallsförbränning för basproduktion är sannolikt incitamenten till att ingå avtal om restvärme-
leveranser från industrin låga. Detta eftersom de inte vill riskera att drabbas av minskade intäkter 
från försäljning av el och elcertifikat eller från mottagande av avfall. Sedan har även förändringar i 
energipolitiken identifierats som ett hot för ett fortsatt användande av industriell restvärme. Idag 
finns det inga regleringar kring hur miljöeffekterna av restvärmenyttjande ska bedömas och det är 
således accepterat att betrakta all sorts restvärme som koldioxidneutral. Om hänsyn måste tas till 
värmens primärenergikälla i framtiden så kan det försämra förutsättningarna för både fortsatta 
och nya restvärmesamarbeten. 

Idag finns det alltså inget generellt tillvägagångssätt för att mäta miljöeffekterna då industriell 
restvärme används som fjärrvärme. Sannolikt är det enklast att beräkna utsläppen för det bränsle-
slag som restvärmen ersatt och att enbart inkludera själva förbränningsprocessen. Om exempelvis 
restvärmen främst ersatt enskilda oljeeldade pannor, som är fallet i Borlänge, så ska alltså de 
tidigare utsläppen från pannorna beräknas då utsläppen har minskat med motsvarande mängd. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv har alltså restvärmenyttjandet gett upphov till minskade utsläpp av 
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koldioxid och andra luftföroreningar. På Borlänge Energi strävar de efter att i första hand använda 
tillgänglig restvärme från industrin i fjärrvärmenätet. Grunden till energibolagets ställningstagan-
de ligger i att de betraktar avfall som en minskande resurs som de bör hushålla med. Kombina-
tionen restvärme och avfallsförbränning har gjort det möjligt för Borlänge Energi att planera 
driften så att de uppnår ett effektivt nyttjande av resurser. Genom att använda industriell rest-
värme i våra fjärrvärmenät kan alltså en del av de resurser som används vid värmeproduktion, 
såsom biobränslen och avfall, frigöras. Av den anledningen bör man kunna konstatera att rest-
värmen är bidragande till ett hållbart nyttjande av råvaror och energiresurser, vilket är en viktig del i arbetet 
mot en mer hållbar utveckling. 

Under arbetet med denna studie har det framkommit att myndigheter och organisationer såsom 
Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen vanligen tar upp frågan om energieffektivisering 
då industriell restvärme diskuteras. Det beror förmodligen på att det hos ovan nämnda parter 
finns en oro för att användande av restvärme hämmar industrins energieffektiviseringar. Ett åter-
kommande resonemang är att industrins incitament till att energieffektivisera minskar om de kan 
dra nytta av sitt värmeöverskott. Men är det verkligen så det fungerar i realiteten? Utifrån den 
information och de kunskaper jag har samlat på mig vid undersökandet av ett befintligt restvär-
mesamarbete så ställer jag mig tveksam till myndigheternas resonemang. Jag har snarare upplevt 
att det inom industrisektorn finns en stark oro för att drabbas hårt av stigande priser på energi 
och råvaror, vilket medfört att det finns en ständig strävan efter att göra sig så oberoende av 
prishöjningar som möjligt. Genom att kontinuerligt effektivisera sina processer kan industrin ås-
tadkomma besparingar som sannolikt är av betydligt större storleksordning än de intäkter som 
restvärmen vanligtvis genererar. 

Dessutom kan de egna processerna effektiviseras på olika sätt. Att effektivisera så att den totala 
energianvändningen, och därmed sannolikt även mängden restvärme, minskar är inte det enda 
alternativet. Processerna kan även effektiviseras så att man får ut mer nytta av befintlig energi-
användning och då ökar ofta potentialen för återvunnen värme. Under dessa förhållanden borde 
det ju vara precis tvärtom; att incitamenten till att effektivisera ökar om restvärmen kan tillföra 
värden till industriföretaget. 

Sannolikt kan myndigheternas och industrins olika syn på industriell restvärme och energieffekt-
ivisering delvis förklaras av brister i kommunikationen. Att Energimyndigheten ständigt pushar 
för att industrin ska minska sin totala energianvändning kan man ju förstå bakgrunden till. Men 
för att diskussionen ska bli konstruktiv måste hänsyn tas till de enskilda industriernas förutsätt-
ningar. I fallet SSAB/Borlänge Energi anser jag att det varit och är försvarbart ur studiens tre 
perspektiv med beskrivet samarbete. Men med tanke på de senaste årens utveckling, då värme-
leveranserna minskat betydligt, bör SSAB se över hur de ska använda sin restvärme framåt på ett 
mer effektivt sätt. 

I föreliggande studie har enbart ett befintligt restvärmesamarbete studerats vilket kan begränsa 
möjligheterna till att dra generella slutsatser kring undersökningens resultat. Genom att studera 
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erfarenheterna av ytterligare restvärmesamarbeten skulle en bredare och mer nyanserad bild av 
restvärmenyttjande kunna erhållas. För framtida studier skulle det även vara intressant att mer 
ingående undersöka hur industrins och samhällets processer kan integreras för att åstadkomma 
olika nyttor. Vad finns det för möjligheter och vad krävs för att kunna realisera dessa? Detta 
arbete skulle vara förenligt med Europeiska kommissionens riktlinjer där just resurseffektiv utveck-
ling har lyfts fram som en väg till ett mer hållbart samhälle. 
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Appendix	  1	  

Intervjuunderlag	  SSAB	  EMEA	  

Respondent:	  

Datum:	  

1.	  Frågor	  gällande	  återvinning	  av	  restvärme	  

a. När började ni på SSAB intressera er för återvinning av restvärme? Vad såg ni för värde i det då? 
b. Vilka var drivkrafterna bakom det restvärmeprojekt som SSAB ingick med Borlänge Energi? 
c. Stötte ni på några svårigheter vid utformningen av det avtal som upprättades parterna emellan? 

Är SSAB nöjda med de villkor som gäller idag? 
d. Kommer de villkor som upprättades att omförhandlas och kommer det i så fall att innebära några 

förändringar? Hur ofta omförhandlas avtalet? 
e. Hur har tillvaratagandet av restvärmen fungerat rent praktiskt för SSAB? Har ni stött på några 

svårigheter i driften? 
f. Hur varierar Borlänge Energi:s behov av värme ifrån SSAB? 
g. Vilka fördelar har SSAB erhållit i samband med samarbetet? Vilka fördelar har samarbetet 

inneburit för Borlänge Energi och Borlänge kommun? 
h. Hur kommunicerar ni er satsning på energiåtervinning till allmänheten? 
i. Hur ser ni på återvinning av restvärme i organisationen? Är det en prioriterad fråga? Hur mycket 

tid läggs på att utreda eventuella affärsmöjligheter etc.? 
j. Finns potential för ytterligare återvinning? Hur går diskussionerna i organisationen kring detta? På 

vilken nivå i företaget diskuteras denna fråga? 
k. Vilken framtid ser ni i organisationen för återvinning av restvärme? 
l. Vilka energikällor konkurrerar den industriella restvärmen med i kommunen? 

2.	  Frågor	  gällande	  inställning	  till	  klimatfrågor	  

a. Hur ser ni i organisationen på klimathotet? Vad anses om den egna påverkan? 
b. Hur kommuniceras genomförda eller planerade klimatåtgärder till allmänheten? 
c. Vad har SSAB för vision gällande framtida klimatpåverkan? 
d. Anses återvinningen av restvärme utgöra en del av klimatarbetet? 
e. Hur planerar SSAB att komma ur sitt beroende av olja och gas samt minska sitt elbehov? 

3.	  Frågor	  gällande	  elproduktion	  ur	  restvärme	  

a. Hur ser ni i organisationen på möjligheterna att producera el med restvärme? 
b. Vad är det som talar för samt emot en sådan satsning? Vilka omvärldsfaktorer påverkar huruvida 

detta är lönsamt eller inte? 
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4.	  Frågor	  gällande	  samarbeten	  

a. Hur ser SSAB på ett större nyttjande av restvärme genom olika former av samarbeten med andra 
organisationer? Ser ni några risker med ett sådant samarbete?
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Appendix	  2	  

Intervjuunderlag	  Borlänge	  Energi	  

Respondent:	  

Datum:	  

1.	  Frågor	  gällande	  kommunalägda	  bolaget	  Borlänge	  Energi	  

a. Borlänge Energi ägs ju som känt av Borlänge kommun. Hur påverkar det Borlänge Energi:s 
verksamhet? Vilka visioner och mål finns för verksamheten? Vilka är drivkrafterna? 

b. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med ett kommunalägt energibolag? 
c. Vad anser ni om den energimix som Borlänge Energi har idag? Vilka energikällor bör det satsas 

på i Borlänge?  
d. Vad har ni för uppfattning om Borlänges framtida energibehov? 

2.	  Frågor	  gällande	  restvärme	  från	  industrin	  

a. När började ni på Borlänge Energi intressera er för restvärme från industrin? Vad såg ni för värde 
i det då? 

b. Vilka var drivkrafterna bakom det restvärmeprojekt som Borlänge Energi ingick med SSAB? 
c. Stötte ni på några svårigheter vid utformningen av det avtal som upprättades parterna emellan? 

Kommer de villkor som upprättades att omförhandlas och kommer det i så fall att innebära några 
förändringar? 

d. Hur har tillvaratagandet av restvärmen fungerat rent praktiskt för Borlänge Energi? Har ni stött 
på några svårigheter i driften? 

e. Hur varierar behovet av värme från SSAB? 
f. Vilka fördelar har Borlänge Energi erhållit i samband med samarbetet? Vilka fördelar har 

samarbetet inneburit för SSAB och Borlänge kommun? 
g. Hur kommunicerar ni er satsning på energiåtervinning från industrin till allmänheten? 
h. Hur ser intresset ut hos Borlänge Energi för ytterligare tillvaratagande av restvärme från 

industrin? 
i. Vilka energikällor har restvärmen ersatt?  
j. Vilka energikällor konkurrerar industriell restvärme med idag? Vilka energikällor kommer 

industriell restvärme eventuellt att konkurrera med i framtiden? 
k. Vad har ni för uppfattning om den industriella restvärmens framtid? 
l. Hur förhåller sig Borlänge Energi till händelsen att andra kommuner tillvaratar restvärme från 

industrin i Borlänge? 
m. Hur anser ni att SSAB ska förhålla sig till återvinning av restvärme för att åstadkomma maximal 

värdeökning? 
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3.	  Frågor	  gällande	  elproduktion	  ur	  restvärme	  

a. Hur ser ni på möjligheten att producera el med industriell restvärme? Är Borlänge Energi 
intresserade av ett sådant samarbete med industrin? Finns behovet? 

b. Hur förhåller ni er till händelsen att SSAB producerar el ur restvärme för intern förbrukning? 
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Appendix	  3	  

Intervjuunderlag	  Borlänge	  kommun	  

Respondent:	  

Datum:	  

1.	  Frågor	  gällande	  kommunala	  bolaget	  Borlänge	  Energi	  

a. Borlänge Energi ägs ju som känt av Borlänge kommun. Hur påverkar det Borlänge Energi:s 
verksamhet? Vilka visioner och mål finns för verksamheten? Vilka är drivkrafterna? 

b. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med ett kommunalägt energibolag? 
c. Vad anser ni om den energimix som Borlänge Energi har idag? Vilka energikällor bör det satsas 

på i Borlänge?  
d. Vad har ni för uppfattning om Borlänges framtida energibehov? Hur ska det tillgodoses? 

2.	  Frågor	  gällande	  restvärme	  från	  industrin	  

a. Hur ser ni på energiåtervinningen från industrin? (Med energiåtervinning avses den restvärme 
som återvinns vid SSAB:s samt Stora Enso:s anläggningar och som sedan används i Borlänges 
fjärrvärmenät.) 

b. Vilket värde tillför energiåtervinningen från industrin Borlänge kommun idag? 
c. Hur kommunicerar ni Borlänges satsning på energiåtervinning från industrin till allmänheten? 
d. Vilka kunskaper finns på Borlänge kommun kring den potential av industriell restvärme som 

finns i kommunen? Finns ett intresse hos Borlänge kommun att utöka samarbetet med 
industrierna för ytterligare återvinning? 

e. Hur förhåller ni er till händelsen att andra kommuner tillvaratar restvärme från industrin i 
Borlänge? 

f. Hur ser ni på den industriella restvärmens framtid? 
g. Vilka energikällor konkurrerar den industriella restvärmen med i kommunen? 
h. Hur resonerar ni kring möjligheterna att producera el med industriell restvärme? Är det en fråga 

som har uppmärksammats? 

3.	  Frågor	  gällande	  industrins	  miljöarbete	  

a. Hur samarbetar ni på Borlänge kommun med industrierna i miljö- och energifrågor? 
b. Hur ser ni på SSAB:s miljö- och energiarbete? 
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Appendix	  4	  

Intervjuunderlag	  Energimyndigheten	  

Respondent:	  

Datum:	  

1.	  Frågor	  gällande	  elcertifikatsystemet	  

a. Hur har man kommit fram till de föreskrifter som gäller för elcertifikatsystemet? 

b. Vad är det ursprungliga syftet med systemet? 

c. Varför har man valt att sätta en tidsbegränsning på tilldelningen av elcertifikat? 

d. Hur resonerar ni på Energimyndigheten kring de konsekvenser som systemet medför? Ser ni 

några negativa konsekvenser? 

e. Varför valde man att införa just ett elcertifikatsystem som styrmedel? 

f. Hur ser ni på Energimyndigheten på framtiden för elcertifikatsystemet? Kommer samarbetet med 

Norge att innebära några förändringar? 

g. Vad händer efter att systemet avslutats? Vad händer med kvotplikten etc.? 

2.	  Frågor	  gällande	  industriell	  restvärme	  

a. Hur ser ni på Energimyndigheten på elproduktion ur industriell restvärme? 

b. Hur ser ni på industriell restvärme generellt? 

c. Är tilldelning av elcertifikat för elproduktion ur all typ av industriell restvärme en fråga som varit 

uppe för diskussion (det vill säga även för industriell restvärme som har ursprung i fossila 

bränslen)? 

I. Om ja, varför har man valt att inte inkludera all typ av industriell restvärme?  

II. Om nej, varför tror ni att denna fråga inte har beaktats? 

d. Hur ser möjligheterna ut för tilldelning av elcertifikat för elproduktion ur all typ av industriell 

restvärme?  

e. Hur ser möjligheterna ut för att elproduktion ur industriell restvärme omfattas (och därmed 

gynnas) av något annat politiskt styrmedel? 

f. Vilka effekter har man kunnat se i de fall där det har tilldelats elcertifikat för elproduktion ur 

industriell restvärme? 

g. Vilken framtid ser ni på Energimyndigheten för industriell restvärme? 

I. Vilken roll har denna ”energikälla” i energisystemet? 

3.	  Frågor	  gällande	  politiska	  styrmedel	  
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a. Hur förhåller ni er på Energimyndigheten till politiska styrmedel rent allmänt? Vilken roll har ni i 

arbetet med att utforma och implementera politiska styrmedel? 

b. Ser ni några risker med att införa politiska styrmedel? 

c. I hur stor utsträckning använder man ett systemtänk vid förslag och utformning av politiska 

styrmedel? 


