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Yrkande – Redovisning av uppdrag att utreda 
hur stadens uppvärmning kan ställas om till 
förnyelsebart 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Att Göteborg Energi AB i sin plan klart och tydligt jämställer biobränslen med 
fossila bränslen då det gäller koldioxidutsläpp vid förbränning. 

2) Att en oberoende konsult får i uppdrag att redovisa behovet av energiskog för 
drift av framtida kraftvärmeverk, samt att man redovisar energiskogens negativa 
påverkan av kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Behovet av odlad 
areal samt bortfall av matproduktion ska tydligt framgå av rapporten. 

3) Att en oberoende konsult i en omvärldsanalys utreder och redovisar de tekniska 
förutsättningarna för att förse fjärrvärmenätet med värme producerad med hjälp 
av kärnkraft.  

Yrkandet  
SD arbetar systematiskt och analytiskt med miljö- och energifrågor. Vi förstår skillnaden 
mellan begreppen förnybara energikällor och koldioxidfria energikällor. Vi vet att 
Göteborgs stads bolag Göteborgs Energi och Renova tillsammans ligger på topp 10 när 
det gäller koldioxidutsläpp i Sverige1. Tillsammans släpper dessa två Göteborgsföretag ut 
0,44 miljoner ton kolekvivalenter per år.  

SD anser att när man jobbar med frågan om koldioxidutsläpp måste man börja med de 
största källorna först. Vidare kan man bara jobba utifrån de områden där staden äger 
frågorna. SD vill fasa ut samtliga kraftvärmeverk i Göteborg och införa koldioxidfri 
energiproduktion. Att bygga kraftvärmeverk som eldas med biomassa eller biogas löser 
inga problem med koldioxidutsläpp, däremot cementerar det fast problemet med 
koldioxidutsläpp för kanske 50 år framåt i tiden.  

SD anser att kärnkraft har stor potential som ersättare för dagens fjärrvärmeproduktion 
som ger stora koldioxidutsläpp, (förbränning av fossila bränslen, avfall eller biobränslen).      

 

 

                                                      
1 Ny teknik 7 Nov 2019 sid 6-7 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2019-12-06 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.4 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (6) 
  

   

Redovisning av uppdrag att utreda hur 
stadens uppvärmning kan ställas om till 
förnyelsebart 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborg Energi AB får i uppdrag att senast under kvartal 3 2020 återkomma till 
kommunfullmäktige med en plan, med bedömning av kostnader och miljöpåverkan, 
för omställning av fjärrvärmeproduktionen till 2025. 

2. Göteborg Energi AB samt Förvaltnings AB Framtiden får i uppdrag att senast under 
kvartal 3 2020 återkomma till kommunfullmäktige med redovisning av vilka åtgärder 
bolagen gemensamt kan vidta för att energi- och effekteffektivisera.  

3. Göteborg Energi AB får i uppdrag att senast under kvartal 3 2020 återkomma till 
kommunfullmäktige med en redogörelse för potentialen för energi- respektive 
effekteffektivisering fram till 2025. 

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2019, att i samverkan med berörda aktörer 
utreda hur stadens uppvärmning kan ställa om till förnyelsebar, förklaras fullgjort.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan 
med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställa om till förnyelsebar. 
Stadsledningskontoret har utrett frågan i samverkan med Göteborg Energi AB, 
Renova AB och Förvaltnings AB Framtiden. Kretslopp och vatten, miljöförvaltningen 
och lokalförvaltningen har bidragit genom att delta i en referensgrupp.  

Utredningen beskriver väsentliga åtgärder som pågår samt lyfter fram ytterligare åtgärder 
som kan vidtas för att ställa om stadens uppvärmning till förnyelsebar. Utredningen 
fokuserar främst på fjärrvärme eftersom staden har rådighet över denna. Tidshorisonten 
för utredningen är 2030, då det året sammanfaller med klimatmål för både staden, 
nationellt samt för EU. Utredningen utgår ifrån systemperspektivet, det vill säga att 
stadens infrastruktursystem hänger samman med varandra och med omvärlden när det 
gäller elsystemet.  

Utredningen har identifierat ett antal åtgärder som kan vidtas för att ställa om stadens 
uppvärmning till förnyelsebar, dessa inkluderar även energi- och effekteffektivisering. 
Utifrån dessa åtgärder är stadsledningskontorets bedömning att fjärrvärmen bör kunna 
baseras på återvunnen värme och förnyelsebar energi år 2025. Bedömningen är också att 
det inom en överskådlig framtid kommer finnas behov av att använda förbränning med 
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energiåtervinning som en behandlingsmetod för avfall med fossilt innehåll. Utifrån 
utredningens slutsatser föreslår stadsledningskontoret fortsatta uppdrag till 
Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utredningen presenterar ett antal åtgärdsförslag, på kortare och längre sikt, som behöver 
bearbetas ytterligare för att se vilken kombination av åtgärder som är lämpligast. I det 
fortsatta arbetet behöver ekonomiska konsekvenser för olika scenarier analyseras, och 
ekonomisk bedömning ingår i de fortsatta uppdrag som stadsledningskontoret föreslår.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Både energi- och effekteffektivisering samt omställning av fjärrvärmesystemet leder till 
förbättrad miljö och har därför positiva effekter för både nuvarande och kommande 
generationer. 

Bedömning ur social dimension 
Åtgärder i form av energi- och effekteffektivisering påverkar energikostnaderna och 
därmed till exempel hyresnivåerna. I det fortsatta arbetet är det viktigt att hitta de åtgärder 
som både leder till en omställning samtidigt som kostnaderna hålls nere. Energi och 
effekteffektivisering är i detta sammanhang också ett viktigt åtgärdsområde.  

 

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-29 § 445 
2. Stadsledningskontorets utredning om hur stadens uppvärmning kan ställa 

om till förnyelsebar. 

 

 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (6) 
   
   

Ärendet  
Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan 
med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart. 

Stadsledningskontoret redovisar uppdraget i detta tjänsteutlåtande samt i bilagd 
utredning. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige förklarar 
kommunstyrelsens uppdrag som fullgjort. 

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborg Energi AB och Förvaltnings AB Framtiden 
får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige i de frågor som beskrivs i detta 
tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 § 445 dnr 0411/19 att godkänna 
stadsledningskontorets förslag på inriktning gällande uppdraget att i samverkan med 
berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart.  

Utredningens syfte och avgränsningar 
Uppdraget omfattar att beskriva väsentliga åtgärder som pågår samt lyfta fram ytterligare 
åtgärder som kan vidtas för att ställa om stadens uppvärmning till förnyelsebar. 
Utredningen omfattar även en omvärldsanalys, i begränsad omfattning, utifrån ett EU-
perspektiv, ett nationellt perspektiv och ett lokalt perspektiv. Utredningen fokuserar 
främst på fjärrvärme eftersom staden har rådighet över denna. Tidshorisonten för 
utredningen är 2030, då det året sammanfaller med klimatmål för både staden, nationellt 
samt för EU.  

Enligt Göteborgs Stads klimatstrategiska program ska fjärrvärmen ställas om så att ”År 
2030 produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, avfallsförbränning och 
industriell spillvärme”. Mot bakgrund av denna skrivning har utredningen utgått från att 
det är den fossila delen av fjärrvärmeproduktion som ska ersättas med förnyelsebara 
bränslen. Det innebär att återvunnen energi, som är den gemensamma benämningen för 
värme från avfallsförbränning samt industriell spillvärme i denna utredning, även 
fortsättningsvis ska användas. 

Stadsledningskontorets utredning utgår ifrån systemperspektivet, det vill säga att stadens 
infrastruktursystem hänger samman med varandra och med omvärlden när det gäller 
elsystemet. Ändras det i ett system kan det få konsekvenser i ett annat. Inte minst gäller 
detta flera av stadens energianläggningar som producerar både el och fjärrvärme vilket 
innebär att förändringar i fjärrvärmeproduktionen också har en direkt påverkan på 
elproduktionen och vice versa. De sektorer som utredningen främst omfattar är energi-, 
avfalls- och fastighetssektorn.  

Processen 
Stadsledningskontoret har utrett frågan i samverkan med Göteborg Energi AB 
(Göteborg Energi), Renova AB (Renova) och Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden). 
Kretslopp och vatten, miljöförvaltningen och lokalförvaltningen har bidragit genom att 
delta i en referensgrupp.  

Stadsledningskontoret har haft möte med Preem och St1 eftersom dessa är stora 
leverantörer av industriell spillvärme till fjärrvärmesystemet, samt träffat 
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Fastighetsägarna som organiserar en stor andel av fjärrvärmekunderna som har bostäder 
och lokaler.  

Omvärldsförutsättningar 
Under 2019 har det skett omvärldsförändringar som har relativt stor påverkan på 
Göteborg Energi AB. Exempel på förändringar är att den kraftvärmeskatt som infördes 
den 1 augusti 2019 och som ökar kostnaderna för att använda Rya Kraftvärmeverk med 
100 mnkr per år. Det pågår också en statlig biogasutredning, Långsiktiga 
konkurrensförutsättningar för biogas, dir 218:45, som avsevärt kan förändra 
förutsättningarna för att använda biogas i Rya kraftvärme och andra anläggningar för 
fjärrvärmeproduktion. Ett annat exempel är eleffektfrågan som energibranschen arbetar 
intensivt med för att undvika effektbrist under de kallaste vinterdagarna. Det ligger därför 
i stadens intresse att fjärrvärmen är ett konkurrenskraftigt alternativ då elen sannolikt 
kommer att behövas till annat såsom elfordon, industrier och digitalisering.  

Göteborg Energi AB:s framtida prognos för fjärrvärmen är att effektbehovet kommer att 
öka med cirka 7 procent till 2040 medan energibehovet kommer att sjunka med cirka 6,5 
procent. Att täcka ett ökat effektbehov är kostsamt då det kräver nya anläggningar 
alternativt att gamla anläggningar hålls igång bara för att användas några få timmar om 
året. 

Sammanfattning av pågående och möjliga åtgärder 
För att nå målen i det Klimatstrategiska programmet och i den färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft som uppvärmningsbranschen tillsammans tagit fram, så gäller att, efter 
att potentiella besparingar gjorts, nyttja så lågvärdig energi som möjligt och först därefter 
konvertera till förnyelsebara bränslen. Det innebär att för att ställa om fjärrvärmen till att 
bli förnyelsebar ska detta ske genom att:   

• I första hand energi- och effekteffektivisera.    
• I andra hand använda återvunnen energi.   
• I tredje hand använda förnyelsebara bränslen. Om möjligt ska de förnyelsebara 

bränslen användas i kraftvärmeverk, det vill säga anläggningar som producerar både 
el och värme, för att nyttja bränslena så effektivt som möjligt.  

I utredningen återfinns de åtgärder som identifierats för att energi- och effekteffektivisera 
samt för att ställa om fjärrvärmeproduktionen genom att öka mängden återvunnen värme 
samt konvertera till förnyelsebara bränslen. 

I utredningen har både kunder och Göteborg Energi lyft fram åtgärder för energi- och 
effekteffektivisering. Exempelvis ser Framtiden gärna ett utökat samarbete med 
Göteborg Energi genom att arbeta med ”smarta fjärrvärmenät” och på så sätt minska 
effektbehovet i byggnader med hjälp av smart styrning. Fastighetsägarna efterlyser fler 
innovativa och kreativa kundlösningar där man gemensamt kan skapa förutsättningar för 
energi- och effekteffektivisering. Vidare kan Göteborg Energi effektivisera i egna 
anläggningar samt nyttja värmelager och kunderna har möjlighet att energi- och 
effekteffektivisera 

Utredningen har även kommit fram till åtgärder för att på kortare sikt ställa om 
fjärrvärmeproduktionen så att den 2025 baseras på återvunnen värme och förnyelsebara 
bränslen. Om dessa åtgärder genomförs så kommer fossila bränslen endast att nyttjas i 
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exceptionella situationer av mycket långvarig kall väderlek eller allvarliga drifts- eller 
leveransstörningar. 

De åtgärder som är identifierade som sammantaget ger en omställning till 2025 är enligt 
utredningen att Göteborg Energi utökar mängden återvunnen värme genom att ta tillvara 
mer spillvärme från raffinaderierna i samband med raffinaderiernas gradvisa omställning 
till förnybara drivmedel. Dessutom ska Rosenlundsverket användas i större omfattning 
när det konverterats till bioolja. Vidare kommer Göteborg Energi också att nyttja den 
hetvattenpanna som kommer att byggas i Ryaområdet på Hisingen och som eldas med 
pellets. 

Utöver de beskrivna åtgärderna ovan har utredningen identifierat ytterligare åtgärder som 
kan vidtas i framtiden för att optimera och vidareutveckla fjärrvärmesystemet. Dessa är 
konvertering av Rya kraftvärmeverk till biogas, byggnation av ett nytt biokraftvärmeverk 
samt att uppföra en ny pelletspanna i Sävenäs.  

Utredningens slutsatser 
Den övergripande slutsatsen är att fjärrvärmeproduktionen kan ställas om till år 2025. 
Omställningen bygger på att ta tillvara ytterligare återvunnen energi, i form av industriell 
spillvärme från raffinaderierna samt konvertering av befintliga anläggningar till förnybara 
bränslen. Den möjliga omställningen till 2025 kan alltså genomföras utan några större 
utökade åtgärder inom energi- och effekteffektivisering. 

För att fjärrvärmen ska kunna förbli konkurrenskraftig och resurseffektiv samt för att 
möta den utveckling som staden står inför bör fokus på energi- och effekteffektivisering 
öka. Det finns också, enligt utredningen, flera åtgärder inom området att utveckla vidare. 
Även potentialen för energi och effekteffektiviseringsåtgärder till 2025 bör kunna 
prognostiseras ytterligare.  

Fortsatt arbete och analys krävs för att kunna säga vilka åtgärder i kombination som blir 
de lämpligaste att genomföra, det påverkas också till stor del av lagar och styrmedel av 
olika slag. På grund av kraftvärmeskatten som infördes den 1 augusti 2019 och som 
påtagligt påverkar Göteborg Energis produktion av fjärrvärme samt den biogasutredning, 
Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas, dir 218:45, som nu pågår och ska vara 
klar vid årsskiftet, kan förutsättningarna för omställningen av fjärrvärmeproduktionen till 
2025 komma att förändras relativt snabbt.   

Bedömningen är också att det inom en överskådlig framtid kommer finnas behov av att 
använda förbränning med energiåtervinning som en behandlingsmetod för avfall med 
fossilt innehåll. För att minska plast i avfallet till förbränning behövs det i första hand 
åtgärder på en samhällsnivå och ansvaret ligger i huvudsak hos producenter och 
konsumenter. Göteborgs Stad kan på flera sätt arbeta för att stödja medborgare, kunder 
och besökare för att minska sitt avfall och öka återanvändning och återvinning. Mål och 
strategier för detta styrs bland annat i den kommunala avfallsplanen. Ett förslag till ny 
plan kommer till beslut i kommunfullmäktige under 2020.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att fjärrvärmen bör kunna baseras på återvunnen 
värme och förnyelsebar energi år 2025. Det bör dock finnas en konkret och beskrivande 
plan för hur detta ska ske på bästa och mest hållbara sätt. Därför bör Göteborg Energi få i 
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uppdrag att senast under kvartal 3 2020 återkomma till kommunfullmäktige med en plan 
för omställning av fjärrvärmeproduktionen till 2025 utifrån stadsledningskontorets 
utredning. Ett eller flera scenarier kan beskrivas i planen.  

För att resurshushålla med energi ska energi- och effekteffektiviseringsåtgärder alltid 
vidtas i första hand. Kunderna efterfrågar dessutom dessa åtgärder då de önskar minska 
såväl klimatavtryck som kostnader. Göteborg Energi och Framtiden bör därför 
gemensamt arbeta med att utveckla energi- och effekteffektivisering genom att ta fram 
affärsmodeller för smarta fjärrvärmenät och lågtemperatursystem samt eventuellt 
ytterligare åtgärder, vilket stadsledningskontoret också föreslår som fortsatt uppdrag.  

Stadsledningskontoret bedömer också, utifrån utredningen, att Göteborg Energi även bör 
utreda potentialen för energi- och effekteffektiviseringsåtgärder till 2025, och återkomma 
till kommunfullmäktige med en sådan redovisning. 
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Inriktning för kommunstyrelsens uppdrag att i 
samverkan med berörda aktörer utreda hur 
stadens uppvärmning kan ställas om till 
förnyelsebart  
§ 445, 0411/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

Förslag på inriktning gällande kommunstyrelsens uppdrag att i samverkan med berörda 
aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart i enlighet med 
vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 8 maj 2019, § 314. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 april 2019. 
Yttrande från MP och V den 7 maj 2019. 
Yttrande från SD den 3 maj 2019. 

Protokollsanteckningar 
Representanterna från V antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 maj 2019. 

Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 3 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborg Energi AB 
Renova AB 
Förvaltnings AB Framtiden 
Miljönämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Lokalnämnden 

 

Dag för justering 
2019-06-24 

 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-05-29 
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 Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställa om 
till förnyelsebar. Stadsledningskontoret har utrett frågan i samverkan med 
Göteborg Energi AB, Renova AB och Förvaltnings AB Framtiden. Kretslopp 
och vatten, miljöförvaltningen och lokalförvaltningen har också bidragit genom 
att delta i en referensgrupp.  

Syftet med uppdraget är att beskriva väsentliga åtgärder som pågår samt lyfta 
fram ytterligare åtgärder som kan vidtas för att ställa om stadens uppvärmning 
till förnyelsebar. Utredningen fokuserar främst på fjärrvärme eftersom staden 
har rådighet över denna. Tidshorisonten för utredningen är 2030, då det året 
sammanfaller med klimatmål för både staden, nationellt samt för EU.  

Stadsledningskontorets utredning utgår ifrån systemperspektivet, det vill säga 
att stadens infrastruktursystem hänger samman med varandra och med 
omvärlden när det gäller elsystemet. Ändras det i ett system kan det få 
konsekvenser i ett annat. Inte minst gäller detta flera av stadens 
energianläggningar som producerar både el och fjärrvärme vilket innebär att 
förändringar i fjärrvärmeproduktionen också har en direkt påverkan på 
elproduktionen och vice versa. 

Utredningen har identifierat ett antal åtgärder som kan vidtas för att ställa om 
stadens uppvärmning till förnyelsebar, dessa inkluderar även energi- och 
effekteffektivisering. Utifrån dessa åtgärder är stadsledningskontorets 
bedömning att fjärrvärmen bör kunna baseras på återvunnen värme och 
förnyelsebar energi år 2025. Bedömningen är att det inom en överskådlig 
framtid kommer finnas behov av att använda förbränning med energiåtervinning 
som en behandlingsmetod för avfall med fossilt innehåll. 

Fortsatt arbete och analys krävs för att kunna säga vilka åtgärder i kombination 
som blir de lämpligaste att genomföra, det påverkas också till stor del av lagar 
och styrmedel av olika slag. På grund av kraftvärmeskatten som infördes den 1 
augusti 2019 och som påtagligt påverkar Göteborg Energis produktion av 
fjärrvärme samt den biogasutredning, Långsiktiga konkurrensförutsättningar för 
biogas (dir 218:45) som nu pågår och ska vara klar vid årsskiftet, kan 
förutsättningarna för omställningen av fjärrvärmeproduktionen till 2025 komma 
att förändras relativt snabbt. Efter att biogasutredningen presenterats vid 
årsskiftet bör därför djupare analyser genomföras kring vilken kombination av 
de möjliga åtgärder som utredningen presenterar samt eventuellt ytterligare 
tillkommande åtgärder som bör genomföras för att ställa om fjärrvärmesystemet 
till 2025. 
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 Inledning och bakgrund 
 Uppdraget och dess genomförande 

Kommunfullmäktige har i budget 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samverkan med berörda aktörer utreda hur stadens uppvärmning kan ställas om 
till förnyelsebart.  

Stadsledningskontoret har utrett frågan i samverkan med Göteborg Energi AB 
(Göteborg Energi), Renova AB (Renova) och Förvaltnings AB Framtiden 
(Framtiden). Kretslopp och vatten, miljöförvaltningen och lokalförvaltningen 
har bidragit genom att delta i en referensgrupp.  

Stadsledningskontoret har haft möte med Preem och St1 eftersom dessa är stora 
leverantörer av industriell spillvärme till fjärrvärmesystemet, samt träffat 
Fastighetsägarna som organiserar en stor andel av fjärrvärmekunderna som har 
bostäder och lokaler.  

 Syfte och avgränsningar 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-29 § 445 i ärende med diarienummer 
0411/19 att godkänna stadsledningskontorets förslag på inriktning gällande 
föreliggande uppdrag. Syftet med uppdraget är att beskriva väsentliga åtgärder 
som pågår samt lyfta fram ytterligare åtgärder som kan vidtas för att ställa om 
stadens uppvärmning till förnyelsebar. Uppdraget innefattar även en 
omvärldsanalys, i begränsad omfattning, utifrån ett EU-perspektiv, ett nationellt 
perspektiv och ett lokalt perspektiv. 

Den absoluta majoriteten av värmebehovet i staden tillgodoses med fjärrvärme, 
då 90 procent av flerfamiljshusen, 12 000 av stadens 53 000 villor, merparten av 
lokalerna och även en hel del industrier värms med fjärrvärme. Dessutom 
används 35 procent av fjärrvärmen i stadens egna fastigheter. Utredningen 
fokuserar därför främst på fjärrvärme, dels eftersom den är så dominerande, och 
dels eftersom staden har rådighet över den. Det finns flera former av privat 
uppvärmning, exempelvis pellets- och oljepannor, direktverkande el och 
värmepumpar, där stadens rådighet är begränsad. Rådigheten omfattar då 
framför allt prissättning på eldistribution som främst berör direktverkande el 
och värmepumpar. Utredningen inkluderar inte de få av stadens fastigheter som 
ligger utanför fjärrvärmenätet. Tidshorisonten för utredningen är 2030, då det 
året sammanfaller med klimatmål för både staden, nationellt samt för EU. 

Enligt Göteborgs Stads klimatstrategiska program ska fjärrvärmen ställas om så 
att ”År 2030 produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, 
avfallsförbränning och industriell spillvärme”. Mot bakgrund av denna 
skrivning har utredningen utgått från att det är den fossila delen av 
fjärrvärmeproduktion som ska ersättas med förnyelsebara bränslen. Det innebär 
att återvunnen energi, som är den gemensamma benämningen för värme från 
avfallsförbränning samt industriell spillvärme i denna utredning, även 
fortsättningsvis ska användas. Den återvunna energin utgör cirka 70 procent att 
fjärrvärmen.  
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Denna utredning utgår ifrån systemperspektivet, det vill säga att stadens 
infrastruktursystem hänger samman med varandra och också med omvärlden, 
särskilt när det gäller elsystemet. Ändras det i ett system kan det få 
konsekvenser i ett annat. Inte minst gäller detta flera av stadens 
energianläggningar som producerar både el och fjärrvärme vilket innebär att 
förändringar i fjärrvärmeproduktionen också har en direkt påverkan på 
elproduktionen och vice versa. De sektorer som utredningen främst omfattar är 
energi-, avfalls- och fastighetssektorn. 

 Energi ur ett 
omvärldsperspektiv 

Energikommissionens betänkande, Kraftsamling för framtidens energi (SOU 
2017:2) var klart i januari 2017. Som en bakgrund till arbetet med förnyelsebar 
uppvärmning i Göteborg följer nedan utdrag ur betänkandet då det ger en 
utblick över energisituationen i världen och de större förändringar som är på 
gång.  

“Den globala efterfrågan på energi har vuxit sedan mitten av 1900-talet, och 
förväntas av de flesta bedömare fortsätta att göra det under de kommande 
decennierna, främst med anledning av en kraftigt expanderande medelklass i 
Asien och en snabb industrialisering i många utvecklingsländer. Den 
dominerande delen av den globala energiförsörjningen, drygt 80 procent, 
baseras fortfarande på fossila bränslen (olja, kol och gas). Användningen av 
förnybar energi i världen har ökat med 71 procent sedan år 1990. Andelen 
förnybar energi av total energitillförsel har däremot endast ökat med någon 
procentenhet. Andelen kärnkraft av den totala energitillförseln har minskat 
trots att kärnkraftsproduktionen i världen har ökat.  

För närvarande pågår en rad förändringar av energisystemet, både globalt och 
i vårt närområde. I stora delar av världen såsom i Asien och Afrika fortsätter 
användningen av energi att öka, medan den i andra regioner – t.ex. i Europa 
och Nordamerika – planar ut eller minskar. Den tekniska utvecklingen är snabb 
i alla delar av energiområdet. Kostnaderna för ny teknik såsom solceller, 
vindkraftverk och batterilager har minskat kraftigt under senare tid. Tillförseln 
av el, som hittills till stor del varit baserad på stora centraliserade 
produktionskällor, får ett allt större inslag av småskalig produktion, med en hög 
andel variabel kraft och med förväntat mer aktiva kunder. En genomgående 
trend har varit elenergins ökade betydelse i alla samhällssektorer, t.ex. vid 
processtyrning och automatisering i tillverkningsindustrin, en ökad andel 
eldrivna fordon och ett större inslag av eldrivna värmepumpar i bebyggelsen.“ 
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 Styrning inom energi-, 
avfalls- och 
fastighetssektorn 

Nedan följer en sammanställning av mål och planer som styr energi-, avfalls- 
och fastighetssektorn på EU-, nationell och lokal nivå. 

 EU-nivå 
 EU:s klimatmål 

EU:s nuvarande klimatmål till 2030 innebär att utsläpp av växthusgaser ska 
minska med minst 40 procent jämfört med 1990. Målet ingår som en del i EU:s 
klimat- och energiramverk. Målet ses även som ett steg på vägen mot EU:s 
långsiktiga klimatmål till 2050 om 80–95 procents utsläppsminskning jämfört 
med 1990. Inom EU finns två system för att hantera utsläpp av växthusgaser; 
handel med utsläppsrätter samt nationella mål (för de sektorer som inte ingår i 
systemet för handel med utsläppsrätter). 

Inom EU:s system för handel med utsläppsrätter ingår cirka 13 000 europeiska 
anläggningar, varav cirka 750 finns i Sverige. Många anläggningar finns inom 
energiintensiv industri och energiproduktion, exempelvis i princip alla de 
förbränningsanläggningar som finns inom Göteborgs fjärrvärmesystem 
inklusive Renova AB:s avfallskraftvärmeverk. Genom EU:s handelssystem för 
utsläppsrätter ska de totala utsläppen från företagen i systemet minska, vilket 
görs genom att en övre gräns sätts för hur stora de totala utsläppen från systemet 
får vara. Denna högsta tillåtna gräns kallas utsläppstak. Hösten 2019 är en 
utsläppsrätt värd i storleksordningen 25 euro/ton, fem gånger mer än två år 
tidigare. 

Energiåtervinning av avfall ingår generellt sett inte i det europeiska 
handelssystemet, men Sverige har tillsammans med Danmark valt att inkludera 
avfallsförbränningen. Det innebär att energiåtervinning av fossilt avfall, såsom 
plast, har en extra pålaga på cirka 500 kr/ton avfall i form av utsläppsrätter år 
2019.  

 EU:s energieffektiviseringsdirektiv  
Syftet med energieffektiviseringsdirektivet är att fastställa en gemensam ram för 
att främja energieffektivisering inom EU. Målet är 20 procent 
primärenergibesparing år 2020. 

Direktivet innehåller bestämmelser som syftar till att undanröja hinder och 
övervinna några av de marknadsmisslyckanden som hindrar effektivitet i 
tillförsel och användning av energi. Den består även av åtgärder inom samtliga 
delar av energisystemet - från energiomvandling via transmission och 
distribution till slutlig användning, dock inte i transportsystemet. 
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Energieffektiviseringsdirektivet trädde i kraft den 4 december 2012. 
Energieffektiviseringsdirektivet uppdaterades år 2018 för att anpassas till EU:s 
2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering. 

Källa: Energimyndigheten 

 

 
Figur 1 Fördelning av EU:s klimatmål om 40 procent lägre utsläpp av växthusgaser år 2030 
jämfört med 1990. MS = EU:s medlemsstater, EU ETS = EU:s system för handel med 
utsläppsrätter, ESR = fördelningen av beting i icke-handlande sektorn på EU-nivå för perioden 
2021–2030, LULUCF = sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 
(Naturvårdverket). 

 Nationell nivå 
 Sveriges klimatmål 

Det långsiktiga klimatmålet för Sverige innebär att Sverige senast år 2045 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Målet är att elproduktionen skall vara förnybar 2040. 

Etappmålen på väg mot det långsiktiga målet innebär att utsläppen i Sverige i de 
sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter och 
som istället kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, den så 
kallade icke-handlande sektorn, senast år 2030 bör vara minst 63 procent lägre 
än utsläppen 1990. 

 Fossilfritt Sverige 
Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i 
Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer. Inom Fossilfritt Sverige, som Göteborgs Stad gick med i 2015, 
har det arbetats fram ett antal branschspecifika färdplaner. Under 2018 arbetade 
värmebranschen tillsammans fram Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – 
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Uppvärmningsbranschen. Färdplanen har under 2019 lanserats och 
undertecknats av såväl Göteborg Energi, Framtiden som Renova. Dessutom är 
den undertecknad av branschorganisationerna Sveriges Allmännytta, 
Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Fastighetsägarna samt Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL).  

Visionen är att uppvärmningssektorn ska bli både fossilfri och klimatpositiv. År 
2045 ska den vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska 
växthusgasutsläppen.  

Syftet med färdplanen är att samla de aktörer som verkar på värmemarknaden 
och att dessa enas om nödvändiga och effektiva åtgärder för att 
värmemarknaden ska bli fossilfri. Till exempel ska de verka för 
energieffektivisering, resurshushållning och samverkan för att utveckla 
affärsmodeller för att nå målen. De ska även verka för att fasa ut oljepannor och 
direktverkande el. 

När det gäller fjärrvärme ska denna i första hand produceras genom att ta 
tillvara spillvärme från industrier eller återvunnen värme från avfallsförbränning 
och andra verksamheter där det finns spillvärme som kan tas tillvara. I andra 
hand ska fjärrvärmen produceras i kraftvärmeverk, det vill säga anläggningar 
där el och värme produceras samtidigt, som är effektiva och har hög 
verkningsgrad. Senast 2025 ska fjärrvärmeföretagen erbjuda kunderna 
fjärrvärmeprodukter och affärsmodeller som tydligt bidrar till att ytterligare öka 
takten i omställningen mot en fossilfri och resurseffektiv uppvärmningssektor. 
Exempelvis kan kunder och fjärrvärmeleverantörer samarbeta för att sänka 
temperaturnivåerna och då framför allt returtemperaturen i fjärrvärmenätet för 
att kunna återvinna mer restvärme. 

Fastighetsägarna ska avveckla all direkt användning av fossila bränslen i 
uppvärmningen av byggnader till år 2030. De kommer även att arbeta med att 
intensifiera arbetet med att genomföra kostnadseffektiv minskning av 
uppvärmningsbehovet och effektbehovet. Vidare ska de driva på 
teknikutveckling genom att, själva eller tillsammans med andra, satsa på 
exempelvis energilagring, solel och -värme samt smart styrning för att minska 
effekttoppar. 

 Kraftvärmeskatt  
Idag betalas energi- och koldioxidskatt på de bränslen som är fossila och 
används för fjärrvärmeproduktion. Det har dock funnits ett undantag för fossila 
bränslen som används i kraftvärmeverk, det vill säga anläggningar som 
producerar både el och fjärrvärme. Bakgrunden är att i kondenskraftverk, som 
bara tar tillvara elen som produceras och istället kyler bort värmen, inte betalar 
skatt på den värme som kyls bort. Tanken har alltså varit att det inte ska vara 
sämre villkor för att värmen tas tillvara. 

Den 1 augusti 2019 infördes en förändring av skattesituationen för fossilbaserad 
kraftvärme som gör att kostnaden för Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion 
ökar med i storleksordningen 100 mnkr om året. Klimatmässigt riskerar den nya 
beskattningen att den uteblivna elproduktionen från kraftvärmen kommer att 
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kompenseras med ökad drift av framför allt koleldade kondenskraftverk i 
Tyskland och Polen. Den uteblivna elproduktionen från Rya Kraftvärmeverk 
innebär i sådana fall en nettoökning av koldioxidutsläppen från energisektorn 
uppskattningsvis i storleksordningen 40 000 ton/år trots att de lokala utsläppen 
minskar. Å andra sidan skapar kraftvärmeskatten ett ökat förändringstryck för 
fjärrvärmesystemet i och med att det befintliga systemet blivit mycket dyrare att 
driva. Detta kan ses som positivt, men innebär också risker, bland annat att 
Göteborg Energi behöver prioritera snabba åtgärder som kanske inte är optimala 
långsiktigt.  

Biogasen har tidigare varit mycket dyrare än naturgas, och tillgången på biogas 
har varit begränsad. I dagens läge har marknadspriset på biogas pressats ner till 
helt andra nivåer än tidigare, som en konsekvens av den omfattande importen av 
framför allt dansk biogas. Den danska biogasen är billig därför att 
producenterna får ett produktionsstöd. Situationen har skapat stora problem för 
svenska biogasproducenter, men har också inneburit en kraftig ökning av 
biogasanvändningen.  

För att fullt ut kunna utnyttja biogasens potential i kraft- och värmesektorn 
måste ytterligare några pusselbitar falla på plats. En statlig utredning om biogas, 
Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas, dir 218:45, arbetar med 
förslag som berör detta. Betänkandet ska lämnas innan årsskiftet. De åtgärder 
som behöver vidtas för att kunna nyttja biogasens potential i kraft- och 
värmesektorn är: 

• Att det ska vara möjligt att allokera en 50/50-blandning av biogas/naturgas 
till ett kraftvärmeverk, så att naturgasen allokeras till elproduktionen och 
biogasen till värmeproduktionen. Det här kommer att leda till att 
fossilanvändningen halveras jämfört med innan den nya kraftvärmeskatten 
infördes. 

• Att biogasen ska räknas som förnyelsebar i utsläppsrättssystemet. Idag 
räknas den som fossil, eftersom det inte finns tillräckligt bra register som 
håller reda på biogasvolymerna i gasnätet. Det pågår arbete för att lösa den, 
men arbetet behöver påskyndas. 

• Att behålla skattebefrielsen för biogas till uppvärmning. Annars kommer 
biogasen beskattas som fossil gas i värmesektorn och det blir då olönsamt. 
Biogas till uppvärmning kommer att vara skattebefriad under 2020. Hur det 
blir därefter beror både på biogasutredningens förslag, och EU-
kommissionens beslut om undantag från statsstödsreglerna. 

Om dessa åtgärder genomförs på ett bra sätt kan biogasen spela en viktig roll i 
kraft- och värmesektorn, genom att befintliga anläggningar kan fortsätta 
användas, så att det går att leverera helt fossilfri fjärrvärme också under den tid 
som det tar att bygga nya och bränslekonvertera befintliga 
produktionsanläggningar. Över tid kommer biogasanvändningen att minska i 
takt med att de nya och renoverade anläggningarna kan producera värme och el 
med billigare förnyelsebara bränslen. 
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 Styrmedel på avfallsområdet 
Avfallstrappan innebär att i första hand ska avfallet minimeras, i andra hand ska 
det återanvändas därefter återvinnas och om inte det är möjligt ska energi 
utvinnas ur det och i sista hand ska det deponeras, se figur 2.  

 
Figur 2 Illustration av avfallstrappan. 

Den nationella avfallsplanen ger en överblick över de mål, styrmedel och 
åtgärder som har införts för att förebygga avfall och för att nå en mer 
resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallstrappan. Den är 
en del av det svenska arbetet med att nå en mer cirkulär ekonomi.  

Sverige har sedan 90-talet producentansvar för förpackningar och tidningar. 
Syftet är att minska mängden förpackningsavfall. Producentansvar innebär att 
det är de som producerar och/eller importerar förpackningar och tidningar som 
ansvarar för att ta om hand om materialet då det blivit till avfall. Detta betalar 
kunderna redan för när de köper en produkt med förpackning. Regeringen sätter 
mål för vilken materialåtervinningsgrad som ska uppnås och målen för 
plastförpackningar skärps från och med 2020 till 50 procent för plast och 90 
procent för pantflaskor. Mätmetoden för återvinningen kommer att förändras i 
och med ett förnyat EU-direktiv, vilket gör att kraven kommer att skärpas 
ytterligare.  

Från och med den 1 januari 2021, med stegvist införande, kommer det krävas 
att producenterna tillhandahåller bostadsnära insamling av förpackningar. 
Förhoppningen är att detta ska underlätta för hushåll att sortera ut förpackningar 
av till exempel plast och att mindre sådant material ska hamna i restavfallet som 
går till energiåtervinning. Främst innebär detta en förändring för boende i villor. 

Regeringen kommer att införa en skatt på avfallsförbränning under 2020. Det 
innebär en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr/ton avfall 
2020, till 125 kr/ton avfall 2022. Konsekvensen i Göteborg blir att allt avfall 
som förs in till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs ska beskattas men att avdrag 
får göras för bland annat farligt avfall och restprodukter som förs ut från 
anläggningen.  
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I dagsläget fungerar inte materialåtervinning av alla sorters plast fullt ut. Det är 
bland annat brist på efterfrågan på det materialet som kommer ut från 
återvinningen och återvinningsmetoder behöver fortsatt utvecklas.  

 Lokal nivå 
 Klimatstrategiskt program 

Göteborgs Stads klimatstrategiska program beslutades i kommunfullmäktige 
2014. I programmet finns flera mål och strategier som berör energisystemet och 
fjärrvärmen. Delmålen har både fokus på konsumtionsbaserade utsläpp och på 
utsläpp inom Göteborgs geografiska område:  

• Energianvändningen i bostäder ska minska: Energianvändningen i 
bostäder ska minska med minst 30 procent och elanvändningen (exklusive 
industrin och transporter) ska minska med minst 20 procent fram till 2020 i 
förhållande till användningen 1995.  
Enligt senaste uppföljning kommer målet inte att nås inom tidsramen och 
det finns ingen tydlig trend för de indikatorer som används för uppföljning.  

• Minskade produktionsbaserade utsläpp av växthusgaser: År 2035 ska 
utsläppen av växthusgaser inom Göteborgs geografiska område vara 
maximalt 2 ton koldioxidekvivalenter per person. 
Enligt senaste uppföljning kommer målet kommer inte att nås inom 
tidsramen men det finns en positiv trend för de indikatorer som används för 
uppföljning.  

• Minskade konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser: År 2035 ska 
göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 
3,5 ton koldioxidekvivalenter per person. 
Enligt senaste uppföljning kommer målet inte att nås inom tidsramen och 
trenden är negativ.  

Programmet innehåller 9 strategimål och det första riktar sig direkt till 
fjärrvärmen: ”År 2030 produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, 
avfallsförbränning och industriell spillvärme”. Till det finns det ett antal 
strategier kopplade varav strategi 6 är den mest relevanta för utredningen: 

• Strategi 6. Öka resurseffektiviteten i fjärrvärmen 
Strategin innebär att fjärrvärmens klimatpåverkan minskar genom att vi 
fasar ut fossila bränslen. Det behöver dock inte nödvändigtvis ske genom 
kostsamma investeringar i nya anläggningar utan åtgärder i kundledet har 
stor betydelse. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-28 § 18 att stadens klimatstrategiska 
program ska revideras. Det kommer att vara en del av Göteborgs Stads 
miljöprogram som håller på att revideras och kommer upp för beslut i 
kommunfullmäktige under 2020. 

 Fossilfritt Göteborg 
I kommunfullmäktiges budget 2017 fanns uppdraget att genomföra en utredning 
av vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt 
inom ramen för 1,5-gradersmålet. Utredningen rapporterades till 
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kommunfullmäktige 2019-03-28. Ett av områdena som behandlas i utredningen 
är uppvärmning och förslag på åtgärder inom fossilfri energi. Utredningen tar 
bland annat upp följande gällande uppvärmning: 

”När staden växer ska fjärrvärmen fortsatt vara det mest attraktiva alternativet 
för uppvärmning av nybyggda bostäder. Effektivisering av byggnader och i 
fjärrvärmesystemet samt omställning till fossilfritt ska ske i takt med 
utbyggnaden av fjärrvärmesystemet. Göteborg har goda förutsättningar med ett 
väl utbyggt fjärrvärmesystem och utsläppen från uppvärmning har kraftigt 
minskat de senaste årtiondena. Men år 2016 kom fortfarande ungefär en 
femtedel av värmen från förbränning av fossila bränslen, vilket måste fasas ut. 
Samtidigt står Göteborg för en kraftig expansion. För att utveckla 
fjärrvärmesystemet till att enbart innehålla återvunnen eller förnybar energi 
krävs därför även hög effektivitet i fjärrvärmesystemet och lågt 
uppvärmningsbehov i byggnader.” 

 Avfallsplan  
Avfallsplan för Göteborgsregionen, A2020, beslutades i kommunfullmäktige 
2010. Den har fem målområden varav ett är Tryggt för människa och miljö, 
med inriktningarna Avfallsminimering och återanvändning samt 
resurshushållning. Resurshushållning förtydligas bland annat genom följande 
skrivning: ”Mängden producentansvarsmaterial i det brännbara 
hushållsavfallet ska minst halveras”. Uppföljning visar att målet inte kommer 
att nås. 

Just nu pågår ett arbete i Göteborgsregionen med att ta fram en ny regional 
avfallsplan. Planen är ute på remiss under 2019 och förväntas beslutas i 
regionstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige under 2020. 

I förslaget finns målområden för bland annat avfallsförebyggande, 
återanvändning och återvinning. Inom avfallsförebyggande finns förslag på mål 
att minska både plastavfall och engångsartiklar och inom återvinning finns 
förslag på mål om att 70 procent av allt avfall ska vara rätt sorterat. Den nya 
avfallsplanen gäller både hushållens avfall och allt avfall som uppstår i 
kommunens egen verksamhet. 

 Färdplan Fjärrvärme 2035 
I maj 2016 beslutade Göteborg Energis styrelse om en hållbar strategisk 
inriktning 2030: 

År 2030 skall Göteborg Energi vara ett starkt kundorienterat företag som lyckas 
integrera små- och storskaliga energilösningar enligt kundernas krav på att 
kunna påverka och göra individuella val. Energisystemet vilar på de tre 
grundpelarna konkurrenskraft, försörjningstrygghet och ekologisk hållbarhet. 

Syftet med Göteborg Energis färdplan är att beskriva hur Göteborg Energi kan 
förverkliga sina strategier och behålla en konkurrenskraftig produkt. Färdplanen 
beskriver nuläget och de framtida behov som finns för att behålla hög 
försörjningstrygghet, uppfylla krav på fossilfrihet och för att möta stadens 
utbyggnadsplaner till år 2035. 
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 Systemperspektivet 
 En komplex infrastruktur som hänger 
ihop 

Fjärrvärme-, fjärrkyla-, el-, gas-, avlopps- och avfallssystemen är alla 
infrastruktursystem som hänger ihop. Dessa kan även vara sammankopplade 
med industriprocesser samt produktion av bränsle till transportsektorn. Så är 
fallet i Göteborg och i fjärrvärmesystemet möts alla dessa. Att se sambanden 
mellan systemen är nödvändigt för att förstå helheten och för att inte 
suboptimering ska uppstå när ett enskilt mål vill nås. Än mer fokus på 
sambanden mellan system kommer att vara nödvändigt för att uppnå de energi- 
och klimatpolitiska målen framöver för att ta till vara synergieffekterna mellan 
systemen då de blir alltmer integrerade med varandra. 

 
Figur 3 Illustration över hur infrastruktursystemen i Göteborg är sammankopplade. 

Lite förenklat kan sägas att systemen hänger ihop genom att avfallsförbränning 
och raffinaderierna levererar återvunnen värme och spillvärme till 
fjärrvärmesystemet. Fjärrvärmesystemet i sin tur skapar förutsättningar för 
elproduktion genom att fjärrvärmen produceras i så kallade kraftvärmeverk, i 
vilka el och fjärrvärme produceras samtidigt. Värmen från avloppsvattnet 
används i värmepumpar som producerar fjärrvärme och resterna från det renade 
avloppsvattnet rötas och blir till biogas som kan användas till fordonsbränsle. 
Dessutom produceras fjärrkyla av fjärrvärme. Det finns ytterligare kopplingar 
men de som nämns ovan får beskriva komplexiteten. En förändring i ett av 
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system kan få stor påverkan på övriga system. Bilden illustrerar översiktligt 
sambanden. 

 Energi har olika kvalité 
Energi har olika kvalité och att använda energi av högre kvalité än nödvändigt 
är resursslöseri. När energi av högre kvalité produceras blir det ofta spillvärme 
över, att återvinna denna och använda den inom andra användningsområden 
som kan nyttja energi av lägre kvalité, är resurseffektivt. Exempel på detta är 
när värmen från elproduktion i ett kraftvärmeverk tas tillvara och blir till 
fjärrvärme eller när värme från avfallsförbränning och industriprocesser 
återvinns och används till fjärrvärme. Bilden nedan illustrerar kvalitén hos olika 
energibärare och exempel på användningsområden. 

 

 
Figur 4 Illustration över energibärares olika kvalité. 

 Energi och effekt 
Att hushålla med energi är viktigt men att hushålla med effekt är än viktigare. 
Effekt är ett mått på den energi som behövs i stunden. En vinterdag när det är 
riktigt kallt över hela landet och industrierna startar på morgonen samtidigt som 
hushållen sätter på kaffebryggarna och de som har elvärme använder den som 
mest, är eleffektuttaget som störst. Det vill säga användningen av el är under 
några få timmar maximal och hela Sveriges kapacitet för elproduktion används 
samtidigt som el sannolikt importeras. Att möjliggöra ett så stort uttag av el 
under en kort tid kostar. Orsaken är att det måste finnas ett antal 
produktionsanläggningar som enbart används några få timmar om året. 
Möjligheten att förlita sig på import av el under dessa få timmar är begränsad 
eftersom grannländerna ofta har kall väderlek samtidigt.  

För fjärrvärme gäller detsamma som för el, det vill säga att hushålla med 
värmeenergi är viktigt men att hushålla med värmeeffekten är än viktigare. När 
det gäller fjärrvärme är det dessutom ett geografiskt avgränsat system så det går 
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inte att förlita sig på att ”importera” värme. Av den anledningen måste varje 
fjärrvärmesystem ha egen kapacitet, det vill säga effekt, för att klara den allra 
kallaste dagen på året. Att bygga och underhålla dessa anläggningar som bara 
används några få timmar per år är kostsamt, varför effekteffektivisering är 
angeläget. 

 Eleffektbrist 
Samhällets efterfrågan på el ökar i takt med befolkningstillväxt, industrins 
ökade efterfrågan på el samt omställning i transportsektorn. År 2030 ska 
växthusgasutsläppen från transportsektorn ha minskat med 70 procent enligt de 
nationella målen. Det är inte bara efterfrågan på el som är en utmaning, utan 
efterfrågan på eleffekt är en än större utmaning. 

Effektbristen i Stockholm och Malmö är redan ett faktum. Regeringen har gett 
Energimarknadsinspektionen ett uppdrag om analys och förslag till åtgärder 
avseende kapacitetsbrist i elnäten. 

I Göteborg äger Göteborg Energi det lokala elnätet genom dotterbolaget 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB). Elvärme förekommer framför allt i 
småhus. Merparten av småhusen som inte har fjärrvärme använder el till 
uppvärmning, antingen genom värmepump eller direktverkande el.  

Göteborg Energi ser idag att det finns tillräcklig nätkapacitet i Göteborg för de 
närmaste 10 åren. Detta kan dock förändras till exempel om en större 
elförbrukare etablerar sig i Göteborg under denna tid. Genom att förändra 
elnätstaxan så att priset återspeglar produktionskostnaden, inom ramen som 
Energimarknadsinspektionen tillåter, kan Göteborg Energi påverka 
effektuttaget. Idag förekommer detta i flera andra kommuner. 

Svenska Kraftnät genomför en stor satsning på stamnätet till Västsverige vilken 
innebär en fördubbling av stamnätets kapacitet, men Göteborg Energi ser ändå 
ett behov av att regionnätet till Göteborg behöver förstärkas på sikt. Om frågan 
om värmepumpar betraktas ur ett effektförsörjningsperspektiv är det stor 
skillnad mellan en värmepump i fjärrvärmesystemet och en individuell 
värmepump i en fastighet. I fjärrvärmesystemet samspelar värmepumparna med 
övriga produktionsanläggningar. Finns det gott om el, och denna därför är 
billig, körs ofta värmepumparna. Om det däremot blir brist på el, och högre 
priser, produceras istället fjärrvärmen i kraftvärme, vilket tillför el till systemet. 
På så vis fungerar värmepumparna i kombination med kraftvärmen som en 
mycket effektiv utjämnare av obalanser i elsystemet. En roll som kan komma att 
bli allt viktigare i framtiden, när andelen vindkraft förväntas öka kraftigt. 

En individuell värmepump å andra sidan är beroende av el hela tiden, oavsett 
försörjningssituation och pris. Det innebär att den utgör en belastning för 
elsystemet och intecknar en avsevärd andel av den nätkapacitet som elsystemet 
möjliggör.  

Att producera el ur avfall på avfallskraftvärmeverket, som ligger nära 
bebyggelsen i Göteborgsregionen, är positivt för effektproblematiken. Elen 
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produceras dygnet runt och året runt, även när det är vindstilla och molnigt. 
Renovas produktion motsvarar cirka 5 procent av göteborgarnas elbehov.  

 Fjärrvärmesystemet i 
Göteborg 
 Fjärrvärmekunderna 

I Göteborg värmer fjärrvärmen 90 procent av flerbostadshusen och cirka 12 000 
av 53 000 villor. Därtill värms ett stort antal industrier, kontor, affärer och andra 
offentliga byggnader med fjärrvärme. Den totala användningen av fjärrvärme 
hos kunderna uppgår till 3 500 GWh. Fördelningen av kunder beskrivs i bilden 
nedan. Cirka 35 procent av fjärrvärmeleveranserna går till kommunala aktörer, 
främst Förvaltnings AB Framtiden och lokalnämnden som använder 20 
respektive 10 procent av fjärrvärmen i staden. 

 

 
Figur 5 Göteborg Energis fjärrvärme fördelad över olika kundkategorier. 

Energianvändningen i Framtidens fastigheter har sedan 1990 minskat med 
nästan 30 procent per kvadratmeter, diagrammet nedan visar detta. Minskningen 
är summan av en rad olika åtgärder, till exempel klimatskalsförbättringar, 
tekniska justeringar, ventilationsåtgärder, elbesparande åtgärder (belysning, 
tvättstugor med mera), varmvattenbesparing, och dessutom nyproduktion med 
totalt sett lägre energianvändning från start. 

Framtiden ser gärna ett utökat samarbete med Göteborg Energi genom att 
exempelvis arbeta med ”smarta fjärrvärmenät” och på så sätt minska 
effektbehovet i byggnader med hjälp av smart styrning. Göteborg Energi och 
Framtiden avser utreda tillämpningar av lågtempererad fjärrvärme, som är 
ytterligare ett sätt att energi- och effekteffektivisera på, i samverkan. 
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Figur 6 Framtidens energieffektivisering och framtida mål, totalt energibehov (kWh/kvm). 

Lokalnämnden är en av stadens största värmekunder med driftsansvar för 
kommunens förskolor, skolor, äldreboende och boende med särskild service. 
Totalt köper lokalnämnden cirka 160 GWh/år, varav drygt 80 procent är 
fjärrvärme från Göteborg Energi. Nämnden köper också cirka 90 GWh el till 
fastigheter och verksamheter. Under perioden 2010–2020 har nämnden arbetat 
utifrån en energieffektiviseringsplan med mål om att minska 
energianvändningen uttryckt i primärenergi för uppvärmning av lokaler med 
14 procent. Uppföljningen visar dock att målet inte kommer att nås. Prognosen 
till och med 2019 visar snarare på en minskning om cirka 5 procent. 
Lokalnämnden är i slutfasen med att ta fram en ny energieffektiviseringsplan 
för perioden 2020–2030. Med stöd av Göteborgs Stads klimatstrategiska 
program är målet att spara 25 procent el och 35 procent värme till 2030, jämfört 
med 2012.  

Fastighetsägarna är en rikstäckande organisation med cirka 15 000 medlemmar. 
Dessa är bostadsrättsföreningar samt fastighetsföretag som har lägenheter 
och/eller lokaler. Merparten av fastighetsägarnas medlemmar använder 
fjärrvärme. Exempel på några av de större medlemmarna som finns i Göteborg 
är Wallenstam, Stena Fastigheter, Wasakronan och Castellum. 

Generellt anser Fastighetsägarnas medlemmar att fjärrvärme är en bra 
uppvärmningsform förutsatt att den är tillgänglig och konkurrenskraftig. 
Fastighetsägarnas bedömning är att många, särskilt större, kunder har tekniska 
förutsättningar att arbeta med effekt- och energibesparingar tillsammans med 
Göteborg Energi och de efterlyser därför fler innovativa och kreativa 
kundlösningar där man gemensamt kan skapa förutsättningar för effekt- och 
energibesparing, exempelvis laststyrning.  

Några av Fastighetsägarnas medlemmar använder värmepumpar, främst 
bergvärme, för uppvärmning av sina fastigheter. Wallenstam är ett av de 
fastighetsbolag som använder bergvärmepump i centrala Göteborg och som 
även producerar egen el med vindkraft. Många medlemmar arbetar dessutom 
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med energieffektivisering eftersom detta är en fråga både om hållbarhet och 
ekonomi. 

 Prisdialogen och priset på fjärrvärme 
Prisdialogen är ett branschsamarbete som funnits sedan 2013. Syftet är att 
stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil 
prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för 
fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Ordinarie medlemmar i Prisdialogen är 
Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), Fastighetsägarna och 
Energiföretagen Sverige. Fastighetsägarna har framfört att de önskar mer dialog 
kring justering av prisnivåerna eftersom Prisdialogen idag upplevs som mer av 
en informationskanal. I Göteborg har Fastighetsägarna valt att ställa sig utanför 
Prisdialogen, för att kunna ha en friare roll att företräda sina medlemmars 
intressen gentemot Göteborg Energi.  

Under 2017 kom Göteborg Energi, tillsammans med kundrepresentanterna i 
Prisdialogen, överens om att avsätta 70 mnkr till driftåtgärder för att minska de 
lokala koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen. Åtgärderna bestod till 
stor del i att del av naturgasdriften vid Rya Kraftvärmeverk ersattes med ökad 
drift i pelletseldade pannor. Efter ett års erfarenheter beslutades att återgå till 
normal drift. Huvudanledningen var att de vidtagna åtgärderna medförde ökade 
koldioxidutsläpp ur ett nordeuropeiskt systemperspektiv, på grund av den 
minskade elproduktionen från Rya Kraftvärmeverk. För att uppnå både låga 
koldioxidutsläpp och bibehålla elproduktion vid Rya Kraftvärmeverk skulle 
stora mängder biogas behövas, vilket inte var möjligt vid tidpunkten. 

 Fjärrvärmens produktionssystem 
Fjärrvärmen produceras i centrala produktionsanläggningar och fördelas genom 
ett rörsystem till kunderna där den blir till värme för uppvärmning och 
tappvarmvatten. Göteborg Energi har arbetat systematiskt med att utveckla 
fjärrvärmesystemet sedan 1970-talet. Inledningsvis handlade det om att bryta 
oljeberoendet, därefter har fokus skiftat till att minska utsläpp av 
luftföroreningar, minska resursförbrukningen och att minska fossila utsläpp. 
Detta har inneburit att fjärrvärmesystemet i Göteborg gått från att vara helt 
oljeberoende på 70-talet till att idag använda drygt 10 procent fossila bränslen, 
samtidigt som fjärrvärmeleveranserna har fördubblats. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnadsuppv%C3%A4rmning
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Figur 7 Bränsleutvecklingen i Göteborg 1994–2018. 

Fjärrvärmen i Göteborg består till cirka 70 procent av återvunnen energi och 
resterande 30 procent fördelar sig på 17 procent från biobränsle och 13 procent 
från främst naturgas. Staden äger inte hela produktionskapaciteten, och har 
därmed inte rådighet över förändringar i de bolag där den återvunna energin 
produceras, exempelvis att ett raffinaderi lägger ner. För att ha en 
säkerhetsmarginal ifall något sådant skulle ske har bolaget reservkapacitet för 
att klara driften även vid bortfall av en anläggning. Detta gäller även om någon 
av de egna anläggningarna är ur funktion. De anläggningar som går in som 
reserv är i regel sämre och/eller använder dyrare bränsle varför det inte är en 
långsiktig lösning att använda dessa. 

Göteborg Energi producerarar cirka 3 900 GWh fjärrvärme/år. Diagrammet 
nedan visar vilket bränsle som används. Leveransen till kunderna är cirka 
3 500 GWh/år. Mellanskillnaden är förluster i fjärrvärmeledningarna. 

Effekten som fjärrvärmesystemet totalt kan leverera uppgår till cirka 2 000 
MW. Över dygnet en riktigt kall dag behövs cirka 1 400 MW och de absolut 
kallaste timmarna kräver cirka 1 470 MW. I dagsläget är alltså effektreserven 
för fjärrvärmen god men inom de närmsta decennierna behöver cirka 1 150 MW 
ersättas då flera stora anläggningar nått sin tekniska livslängd, enligt Färdplan 
Fjärrvärme 2035. Göteborg Energis prognos om framtida efterfrågan på effekt 
är dessutom att den kommer att öka med 7 procent till 2040 medan 
energibehovet kommer att minska med cirka 6,5 procent. 
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Figur 8 Bränslemixen i fjärrvärmeproduktionen Göteborg, 2018. 

 Produktionsanläggningar i Göteborgs 
fjärrvärmesystem 

Nedan följer en beskrivning av produktionsanläggningarna i Göteborgs 
fjärrvärmesystem. 

 Avfallsförbränning i Sävenäs 
Sedan början på 70-talet har Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, som 
producerar el och värme av restavfall som förbränns, levererat fjärrvärme till 
Göteborgs fjärrvärmesystem. Figuren nedan visar hur mängden levererad 
fjärrvärme har ökat. Att ta tillvara den energi som produceras vid förbränning är 
det mest resurssnåla sättet att hantera det avfall som blir över efter utsortering 
och återvinning. Anledningen är att avfallet då ersätter primär bränsleråvara, 
som till exempel biobränsle, som istället kan användas till annat.  

Då anläggningen är ett kraftvärmeverk produceras även el, vilket gör att 
anläggningen har hög total verkningsgrad. Totalt levererar Renova cirka 
1 200 GWh till Göteborgs fjärrvärmesystem och 200 GWh el.  



 

Utredning om hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart 21 (32) 
       
Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 2019-11-18 

 
Figur 9 Fjärrvärme- och elleveranser från Sävenäs Avfallskraftvärmeverk. 

År 2018 energiåtervanns 540 000 ton avfall i Sävenäsverket. Avfallet bestod till 
cirka 45 procent av restavfall från hushåll och 6 procent utgjordes av farligt, 
risk-, sjukhus- och/eller ABP (animaliska biprodukter)-klassat avfall. En mindre 
andel kom från grovavfall som inte kunde materialåtervinnas och resterade 
knappt 50 procent av verksamhetsavfall främst från Göteborgsregionen.  

Den största källan till Renovas fossila utsläpp kommer från hushållens 
restavfall. Plockanalyser har visat att plasten till allra största delen består av 
plastförpackningar som ingår i det lagstiftade producentansvaret och som alltså 
egentligen inte skulle behöva hanteras av kommunerna eller gå till förbränning. 

Befolkningen i regionen ökar och därmed förväntas även avfallsmängderna till 
avfallskraftvärmeverket öka. För att möjliggöra omhändertagandet av de ökande 
mängderna finns det en överkapacitet i avfallskraftvärmeverket. Idag används 
överkapaciteten för att ta hand om framför allt verksamhetsavfall från utanför 
regionen, främst från Storbritannien. 
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Figur 10 Avfall till energiåtervining i Sävenäs 2018. 
 

 Spillvärme från industri 
Överskottsvärmen från raffinaderierna återvinns i första hand i den egna 
produktionen, i andra hand tillgängliggörs den för produktion av fjärrvärme och 
i tredje hand släpps den ut i luften. 

St1 har varit del av Göteborgs fjärrvärme sedan tidigt 1980-tal och år 2018 
levererade St1 700 GWh värme till fjärrvärmenätet. Raffinaderiet i Göteborg är 
St1:s enda traditionella raffinaderi. Den totala kapaciteten i Göteborg är på cirka 
4 miljoner ton råolja. Ny investering för att producera mer förnyelsebara 
bränslen i raffinaderiet har påbörjats och från och med år 2022 kommer St1 att 
producera 200 000 ton HVO-produkter, vilket utgör 5 procent av totala 
produktionsvolym, bland annat baserade på tallolja. HVO står för Hydrerad 
Vegetabilisk Olja och är en biodiesel. Anläggningen för produktion av HVO är 
idag inte ansluten till Göteborgs fjärrvärmenät, men tekniskt går den att ansluta 
om de ekonomiska förutsättningarna finns. 

St1 testar och utvecklar även möjligheterna till geotermisk energi som skulle 
kunna vara en möjlighet för produktion av fossilfri och billig fjärrvärme. Under 
2021 ska en anläggning i Helsingfors tas i drift och St1 har ytterligare ett 
projekt på gång med E.ON och ska tillsammans göra provborrningar i Malmö. 
Projektet har sökt stöd hos Energimyndigheten.  

Preem står för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka 
50 procent av drivmedlen som används i Sverige kommer från Preem. Preem 
har två raffinaderier i Sverige, ett i Lysekil och ett i Göteborg och det är vid 
dessa två anläggningar Preem utvecklar tekniken för produkten av förnyelsebart 
bränsle.  
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År 2018 levererade Preem totalt 561 GWh spillvärme. 361 GWh levererades 
direkt till Göteborg Energis fjärrvärmenät och 200 GWh gick via Sörred Energi. 
En del, av de 200 GWh, används där för industriellt ändamål, huvudsakligen av 
Volvo, medan den resterande spillvärmen går ut på Göteborg Energis 
fjärrvärmenät via Sörred Energis anslutning.  

Preem planerar att utöka produktionen i Göteborg med närmare 20 procent till 
2024. Utökningen som planeras är produktion av biodiesel (HVO), vilket 
innebär att andelen förnyelsebar produktion i Göteborg ökar från 4 till 20 
procent. Utökningen förutsätter att den miljöprövning som nu pågår godkänns. 
Vid förverkligande av planerna innebär det att det kommer att finnas möjlighet 
att utöka leveransen av spillvärme till fjärrvärmenätet, men det kräver att det 
finns ekonomiska förutsättningar. 

 Spillvärme från avloppsvattnet  
I anslutning till Gryaabs avloppsreningsverk tas värmeinnehållet i det renade 
avloppsvattnet tillvara i Göteborg Energis fjärrvärmesystem med hjälp av 
värmepumpar, innan vattnet släpps ut i Göta Älv. Värmepumparna levererar 
cirka 400 GWh fjärrvärme och maxeffekten är 155 MW. 

 Kraftvärmeverk 
Rya Kraftvärmeverk, som producerar både värme och el, är en av de nyare 
anläggningarna i Göteborg Energis fjärrvärmesystem. Effekten är 294 MW 
värme och 261 MW el. Anläggningen togs i drift 2006. Produktionen varierar 
mellan åren, beroende på väderlek och bränsle och elpriser. 2018 var 
produktionen 485 GWh fjärrvärme och 396 GWh el. Rya Kraftvärmeverk eldas 
med naturgas. För närvarande undersöker Göteborg Energi möjligheten att 
använda biogas istället för naturgas på grund av den förändrade 
kraftvärmeskatten. 

Göteborg Energi äger och driver ett mindre naturgasledat kraftvärmeverk i 
Högsbo. Effekten är 16 MW värme och 13 MW el. Produktionen varierar 
mellan åren på liknande sätt som Rya Kraftvärmeverk.  

Den största pannan i Sävenäsverket använder skogsflis som bränsle. Pannan är 
ett kraftvärmeverk med lägre eleffekt i förhållande till värmeeffekt än de 
gaseldade anläggningarna. Värmeeffekten är 95 MW och eleffekten 13 MW. 
År 2018 levererade anläggningen 271 GWh värme och 35 GWh el. 

 Hetvattenpannor 
Hetvattenpannor levererar enbart fjärrvärme. Den största hetvattenpannan finns 
i Rya-området på Hisingen och eldas med pellets. Pannan är på 100 MW värme. 
År 2018 levererade den 136 GWh. Övriga hetvattenpannor finns i Sävenäs. 
Sävenäs HP1, HP2 och HP 5 eldas alla med gas. År 2018 gick de på biogas och 
producerade 35, 6 respektive 2 GWh och effekterna från vare panna är 73, 80 
respektive 2,5 MW. 

 Topplastanläggningar 
Topplastanläggningar används bara under de allra kallaste dagarna på året eller 
när det är driftstörningar i någon anläggning alternativt fjärrvärmeledning. De 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Megawatt
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används väldigt få timmar per år och eftersom de måste ha kort uppstartstid 
eldas de med olja, bioolja eller gas. De gaseldade topplastpannorna har tidigare 
använt naturgas, men 2018 användes biogas. Göteborg Energi har ett antal 
topplastpannor som är placerade på olika ställen i staden för att kunna stötta vid 
ett haveri eller kall väderlek. Den största är Rosenlundsverket som står för 
mindre än 1 procent av fjärrvärmeleveranserna men 25 procent av 
fjärrvärmesystemets totala kapacitet. Den 17 oktober 2019 beslutade 
kommunfullmäktige att ge Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB i 
uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att en nedläggning av 
Rosenlundsverket blir möjlig till 2040–2045. Göteborg Energi konverterar nu 
anläggningen från fossilolja till bioolja och anläggningen beräknas tas i drift 
2021 och kommer då att eldas med bioolja samt biogas. Idag uppgår effekten 
till 480 MW och varaktigt kommer den att vara 390 MW.  

För fjärrkylasystemet utgör Rosenlundsverket basproduktion och står för cirka 
90 procent av leveranserna och cirka 68 procent av produktionskapaciteten. 
Fjärrkyla är inne i en expansiv fas och inom 10 år beräknas 
produktionskapaciteten öka från dagens 65 MW till 148 MW drivet av ökande 
kundbehov. Totalt produceras idag cirka 100 GWh. 

 Fjärrvärmens utsläpp och allokeringar 
Fjärrvärmens faktiska utsläpp och de redovisningstekniska utsläppen skiljer sig 
ibland åt. År 2018 redovisades koldioxidutsläpp på 65 gram CO2/kWh från 
fjärrvärmen i Göteborg, varav Rya Kraftvärmeverk står för ungefär hälften och 
den andra hälften står utsläppen från avfallsförbränningen för. Redovisningen 
av fjärrvärmens miljövärden gentemot kunderna sker enligt en metodik som 
kallas bokföringsperspektivet. Metodiken är framtagen inom 
Värmemarknadskommittén (VMK), som består av representanter från Sveriges 
Allmännytta, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och 
Energiföretagen i Sverige.  

De val som har störst påverkan på de redovisade koldioxidutsläppen för 
Göteborg Energis fjärrvärmesystem är att återvunnen värme från 
avfallsförbränning belastas med en schablon, så kallad emissionsfaktorer 
motsvarande hela landets fossilavfallsinnehåll. Enskilda åtgärder, såsom att 
neka förbränning av plast, kommer alltså inte att påverka den fossila 
belastningen på värmen från energiåtervinning i Göteborg ur detta perspektiv. 
Industriell spillvärme belastas inte med några utsläpp i VMK då utsläppen 
allokeras till själva produkten, det vill säga bränslet. 

Ett ton avfall ger upphov till 1 ton koldioxid, varav en tredjedel är fossil. 
Renova ingår i EU-ETS och 2018 uppgick de fossila koldioxidutsläppen från 
Renova till 206 000 ton. Den största källan till fossila utsläpp är avfallets 
innehåll av plast och av Renovas fossila utsläpp kommer det i huvudsak från 
producentansvars material i hushållens restavfall. 

 Miljömärkning 
På marknaden finns olika system för miljömärkning. Syftet är att ge kunden ett 
enkelt verktyg för att kunna välja de produkter som har bäst miljöprestanda. I 
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energisammanhang är Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval det mest 
använda. Även Nordiska Ministerrådets Svanen har betydelse, inte minst genom 
miljömärkningen av fordonsbränsle.  

Den återvunna energin godkänns inte idag enligt Naturskyddsföreningens 
kriterier för Bra Miljöval värme. Det beror på att den återvunna energin delvis 
har fossilt ursprung. Göteborg Energi erbjuder produkten fjärrvärme märkt Bra 
Miljöval, vilket motsvarar cirka 20 procent av den totala 
fjärrvärmeproduktionen.  

Energiprodukter kan i allt större utsträckning köpas med ursprungsmärkning av 
något slag. Ursprungsmärkt el kan vara lokal vind eller vatten, el från 100 
procent vattenkraft eller enbart el från kärnkraft. Genom att köpa el från en viss 
produktion blir denna inte tillgänglig för andra, och kunden sänder en signal till 
marknaden om vilken energi de är beredda att köpa och åt vilket håll den vill se 
att energimarknaden utvecklas. På elmarknaden finns ett väl utvecklat system 
med ursprungsgarantier som lett till att det mesta av elen som säljs är 
ursprungsmärkt. På samma sätt kan energibolag erbjuda ursprungs- eller 
produktspecifik fjärrvärme, biogas eller fjärrkyla. Ursprungsmärkning handlar 
om redovisningsperspektivet, inte konsekvensperspektivet. Det innebär att det 
inte får några omedelbara konsekvenser på energisystemet när en kund väljer 
ursprungsmärkt energi. Däremot skickas signaler till marknaden, som kan 
påverka producenternas beteenden. Hur starka dessa signaler blir, varierar 
kraftigt mellan marknaderna för de olika energislagen.  

 Återvunnen värme från avfall och 
industriell spillvärme förändras 

I takt med att samhället förändras och att miljömedvetenheten ökar växer 
efterfrågan på förnyelsebara produkter och dessutom ökar kraven genom lagar 
och politiska mål som beslutas på såväl lokal, nationell som EU-nivå. Detta 
påverkar inte minst raffinaderierna som levererar industriell spillvärme till 
Göteborgs fjärrvärmesystem. Såväl Preem som St1 arbetar med att öka 
mängden förnyelsebara produkter och på sikt bör därför mängden spillvärme 
med förnyelsebart ursprung från dessa öka. 

För att minska de fossila utsläppen från avfallsvärme måste insatser göras högre 
upp i avfallskedjan, från producenter, via konsumenter till 
avfallshanteringssystem och slutligen förbränningsanläggningar. 

 Elsystemet 
I Göteborg förbrukas årligen 4–5 TWh el. Merparten av elen produceras i det 
nordeuropeiska elsystemet och matas in från stamnätet via regionnätet till 
GENAB:s lokala elnät. Räknat på volym är endast cirka 10 procent av 
elproduktionen lokal, men när systemet är som hårdast belastat står de lokala 
produktionsanläggningarna, framför allt Rya Kraftvärmeverk, för cirka 300 
MW eller 30 procent av effektbehovet. 
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Det nordeuropeiska 
elsystemet är 
sammankopplat och el 
exporteras och importeras 
ständigt mellan länderna. 
Både mellan och inom 
länder finns överförings-
begränsningar, som gör att 
elpriserna ibland skiljer sig 
åt mellan olika områden. I 
systemet finns stora 
mängder vatten- och 
kärnkraft (i Skandinavien), 
och kol- och gaskraft 
(främst i Tyskland och 
Polen). Hälften av Europas 
kolkraft ligger i Tyskland 
och Polen, mindre än 100 
mil från Göteborg. I hela 
regionen växer andelen 
produktion från vind och 
sol.  

Sverige är nettoexportör de allra flesta timmarna på året och bidrar på så sätt till 
att hålla nere de samlade utsläppen från elproduktionen i Nordeuropa. Dock är 
Sverige beroende av import av el när behovet är stort. I och med att elsystemet 
är integrerat är konsekvensen av en ökad eller minskad elanvändning, eller 
elproduktion, i Göteborg, att hela marknaden påverkas. Eftersom den 
förnyelsebara produktionen från solceller och vindkraftverk är beroende av hur 
mycket solinstrålning det är eller hur mycket det blåser, är det kol- och 
gaskraftverken i Tyskland eller Polen som får täcka upp när vädret varierar. 
Därför innebär ny elproduktion, givet att denna har lägre utsläpp än 
marginalproduktionen i systemet, en stor klimatnytta. Det spelar ingen roll att 
elproduktionen i Sverige är nästan fossilfri, eftersom den produktion som 
påverkas ligger utanför Sveriges gränser. I IVL Svenska Miljöinstitutets projekt 
Tidsstegen från 2017 gjordes nya prognoser för utsläppen från 
marginalproduktionen i elsystemet fram till 2045. I alla scenarier dröjer det till 
åtminstone efter 2030 innan marginalutsläppen från elsystemet blir lägre 
vintertid än från en naturgasanläggning som Rya Kraftvärmeverk.  

 Elens utsläpp och allokeringar 
Miljövärdering av elanvändning är en komplex fråga. Precis som för fjärrvärme 
sker den enligt den branschgemensamma VMK:s överenskommelse och utgår 
ifrån ett så kallat bokföringsperspektiv. Det går ut på att det görs en fördelning 
av utsläpp från verksamheter, inom en fördefinierad systemgräns, mellan de 
nyttor som systemet genererat. Utifrån ett redovisningsperspektiv däremot 
beräknas koldioxidutsläpp från elanvändning som medelvärdet av utsläppsdata 
från de olika elproduktionsenheterna inom systemet. Därför blir valet av 

Figur 11 Det nordeuropeiska elsystemet  
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systemgräns avgörande för resultatet. El som produceras i Sverige associeras 
med mycket låga utsläpp per kWh, medan motsvarande medelvärde för hela 
Europa är cirka 50 gånger högre.  

En nackdel med redovisningsperspektivet är dock att det inte säger något om 
vad som händer i energisystemet vid ökad eller minskad elanvändning. För att 
kunna förstå systemeffekterna av elanvändning, vilket är utgångspunkten för 
denna utredning, behöver det anläggas ett så kallat konsekvensperspektiv, som 
besvarar frågan om vad som faktiskt händer i systemet om efterfrågan eller 
produktionen ändras. I konsekvensperspektivet är utsläppen från elanvändning, 
och värdet av produktion, betydligt högre än i redovisningsperspektivet. 

 Åtgärder för att uppnå 
förnyelsebar uppvärmning 

I det Klimatstrategiska programmet för Göteborgs Stad riktar sig Strategimål 1 
direkt till fjärrvärmen och beskriver hur den ska produceras: ”År 2030 
produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, avfallsförbränning och 
industriell spillvärme”. Strategi 6 i samma program handlar om att öka 
resurseffektiviteten i fjärrvärmen: ”Strategin innebär att fjärrvärmens 
klimatpåverkan minskar genom att vi fasar ut fossila bränslen. Det behöver 
dock inte nödvändigtvis ske genom kostsamma investeringar i nya anläggningar 
utan åtgärder i kundledet har stor betydelse.” 

Även i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Uppvärmningsbranschen görs 
prioriteringen att i första hand effektivisera och i andra hand använda 
återvunnen värme och i sista hand förnybara bränslen.  

För att nå målen i stadens klimatstrategiska program samt i Färdplan för 
fossilfri konkurrenskraft – Uppvärmningsbranschen och producera fjärrvärme 
så resurseffektivt som möjligt gäller det att, efter att potentiella besparing gjorts, 
nyttja så lågvärdig energi som möjligt och först därefter konvertera till 
förnyelsebara bränslen. Det innebär att, för att ställa om fjärrvärmen till att bli 
förnyelsebar, ska detta ske genom att:  

• I första hand energi- och effekteffektivisera.   
• I andra hand använda återvunnen energi.  
• I tredje hand använda förnyelsebara bränslen. Om möjligt ska de 

förnyelsebara bränslen användas i kraftvärmeverk, det vill säga 
anläggningar som producerar både el och värme, för att nyttja bränslena så 
effektivt som möjligt. 

I de kommande avsnitten redogörs för åtgärdsförslag inom de olika kategorierna 
ovan. För vissa åtgärder har det varit möjligt att ange en grov potential, för 
andra finns det ännu inga sådana beräkningar. Beroende på hur olika åtgärder 
kombineras kan också dess potential påverkas. Åtgärderna är aktuella i olika 
tidsperspektiv och behöver i flera fall hitta affärsmodeller som gör att de blir 
intressanta. En del påverkar energi och en del effekt. Sammantaget finns det 
möjligheter till relativt stora energi- och effekteffektiviseringar. 
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 Energi- och effektbesparingar 
I utredningen har både kunder och Göteborg Energi lyft fram åtgärder för 
energi- och effektbesparingar. Under förutsättning att bra affärsmodeller för 
energi- och effekteffektivisering utvecklas så uppstår, förutom positiva effekter 
i form av förbättrad miljö, i förlängningen förbättrad ekonomi för både kunder 
och producenter och därigenom även ökad konkurrenskraft. Energi- och 
effekteffektivisering i Göteborg Energis produktionssystem samt hos kunderna 
kan ske genom: 

• Smarta fjärrvärmenät genom samarbete med kunderna: Genom att 
nyttja byggnader som värmelager och använda smart styrning minskar 
effektbehovet vid kortvariga köldknäppar. Smarta fjärrvärmenät kan ge ett 
minskat effektbehov på upp till 200 MW, enligt Färdplan Fjärrvärme 2035, 
vilket ska sättas i relation till att Göteborg Energis totala effektbehov 
uppgår till cirka 1 400 MW. Det är alltså en relativt stor andel av effekten 
som kan flyttas mellan timmar. Detta kan minska behovet av investeringar i 
nya anläggningar. Göteborg Energi och Framtiden har inlett försök med 
detta. 

• Lågtemperaturssystem: Fjärrvärmen kan använda olika temperaturnivåer i 
systemet. Lägre temperaturnivåer minskar värmeförlusterna i systemet och 
ger möjlighet att utnyttja spillvärmekällor som levererar lägre temperaturer 
och skulle i vissa fall kunna minska behovet av förstärkningar av 
fjärrvärmenätet. För att kunna använda fjärrvärme med väsentligt lägre 
temperaturnivåer (exempelvis framledningstemperaturer under 60 grader, 
jämfört med dagens cirka 90 grader) krävs dock att byggnaderna är 
anpassade för detta. Ytorna i radiatorsystemen, elementen, måste vara större 
eftersom temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnet och inomhusluften 
är mindre. Det är därför en fördel är att anpassa nya byggnader för 
lågtemperatursystem.  

• Det går också att kombinera normaltempererad fjärrvärme med 
lågtemperaturfjärrvärme i samma byggnad, där lågtemperaturfjärrvärmen 
utgörs av returledningen i det högtempererade systemet. Den 
högtempererade värmen står då för varmvattenförsörjningen och den 
lågtempererade själva uppvärmningen. Denna mer komplicerade installation 
kan vara intressant i områden där lågenergibyggnader växer fram i närheten 
av större spillvärmekällor som levererar värme på en lägre temperaturnivå, 
som då skulle kunna gå att tillvarata. Spillvärmekällorna skulle kunna vara 
exempelvis köpcentra eller datahallar. Eventuellt skulle motsvarande 
lösningar kunna tillämpas vid förtätning av befintlig bebyggelse, för att ge 
ett bättre utnyttjande av systemet. Göteborg Energi och Framtiden avser att 
utreda tillämpningar av lågtempererad fjärrvärme i samverkan. 

• Energi och effekteffektivisering i Göteborg Energis egna anläggningar: 
Göteborg Energi arbetar kontinuerligt med energi- och effekteffektivisering 
av de egna anläggningarna och även distributionssystemet. Även 
nätförstärkningar för optimalt utnyttjande av anläggningar kan bidra till 
energi- och effektbesparingar. Till exempel arbetade Göteborg Energi under 
2018 med återvinning av ventilationsvärme och byte av motorer i 
fjärrvärmepumpar. Detta har lett till energibesparingar om 2 GWh årligen.  
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• Värmelager: Genom att lagra värme i en “varmvattentank” vid överskott 
och nyttja den vid underskott kan energi med mindre miljöpåverkan ersätta 
energi med större miljöpåverkan. Göteborg Energi planerar att ta ett 
dygnsvärmelager i drift 2020 som beräknas minska användningen av fossila 
bränslen med 30 GWh/år samt reducera effektbehovet med 130 MW.  

• Göteborg Energi utreder även säsongsvärmelager, det vill säga värmelager 
som ska kunna lagra värme från sommaren till vintern och på så sätt ta 
tillvara överskott av spillvärme och använda denna under vintern för att 
minska användningen av både fossila bränslen och effektbehov. Det kan då 
komma att röra sig om energimängder över 100 GWh. När det gäller 
säsongsvärmelager rör det sig ofta om mer avancerade anläggningar såsom 
värmelagring i bergrum. 

• Kunderna effektiviserar: Flertalet kunder arbetar kontinuerligt med att 
spara energi och i regel leder detta även till effektbesparingar. Förutom att 
behovet av energi och effekt minskar i samband med 
energibesparingsåtgärder sker det även då byggnader renoveras för normalt 
underhåll. 

• Staden har direkt rådighet över energibesparingar hos de kunder som ingår i 
stadens förvaltningar och bolag, till exempel Framtiden, Higab och 
lokalförvaltningen. Som exempel kan nämnas att Framtiden räknar med att 
minska sin fjärrvärmeförbrukning med 145 GWh fram till år 2030 genom 
de åtgärder som planeras inom ramen för Klimatinitiativet. Det handlar om 
åtgärder såsom till exempel fönsterbyten, från- och tilluftsvärmeväxlare, 
fasadrenovering, förbättrad styr och regler, vattensparande åtgärder, 
vindisoleringar och införande av individuell mätning och debitering. I 
effektbesparing motsvarar det 54 MW. 

• Elnätstaxa: Genom att förändra elnätstaxan så att priset återspeglar 
produktionskostnaden, inom den ram som Energimarknadsinspektionen 
tillåter, kan Göteborg Energi påverka effektuttaget. Idag förekommer detta i 
bland annat flera kommuner. 

 

 Konvertera till förnyelsebara bränslen 
samt öka andelen förnyelsebart i 
återvunnen energi 

Inom detta avsnitt har utredningen delat på åtgärder på kortare sikt, och på lite 
längre sikt. Gemensamt för flera av åtgärdsförslagen i detta avsnitt är att 
tillståndsprocesserna är kritiska för tidsaspekten.  

 Möjliga åtgärder på kortare sikt 
• Utöka mängden återvunnen värme: I första hand bör möjligheten att 

utöka andelen återvunnen värme från såväl nuvarande som nya leverantörer 
utredas. Den gradvisa omställningen till förnyelsebara drivmedel hos 
raffinaderierna förväntas ge möjligheter för ökade leveranser av spillvärme.  

• Bränslekonvertering av Rosenlundsverket till bioolja: Göteborg Energi 
arbetar med att konvertera anläggningen och denna planeras vara i drift 
innan 2021. Inget nytt miljötillstånd krävs och ändringsanmälan är på gång.  
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• Ny hetvattenpanna i Ryaområdet: Göteborg Energi planerar att bygga en 
ny hetvattenpanna i Ryaområdet som ska ersätta en gammal och därför blir 
mer tillgänglig. Denna kommer liksom den nuvarande att eldas med pellets 
och planeras tas i drift 2022. Alla tillstånd är klara och anläggningen 
kommer att tillföra 120 MW. 

• Mindre fossilt i avfallsförbränningen; Flera åtgärder genomförs, både i 
Renovas och i kretslopp och vattennämndens regi. Producenterna kommer i 
större grad införa fastighetsnära insamling, vilket bör minska plastinnehållet 
i hushållsavfallet till viss grad. Renova planerar att installera ökad sortering 
av grovavfall som kommer att minska den totala klimatpåverkan från avfall. 
Renova tackar nej till förfrågningar om att förbränna avfall med högre 
plastinnehåll än normalt och inför högre behandlingsavgifter för 
förbränning av avfall med större plastinnehåll än normalt. Dessutom har 
Renova beslutat att byta ut stödolja för uppstart av pannorna till en 
förnyelsebar olja.  

• Utrymme för avfallshantering är viktigt för god service. Staden behöver se 
till att alla nya fastigheter som byggs har utrymme för att sortera avfall 
fastighetsnära.  

• Staden behöver vara en förebild i att minska sitt avfall och öka sorteringen. 
Målsättningar för detta sätts i avfallsplanen 

När de tre översta åtgärder är genomförda, vilket bedöms kunna ske till 2025, 
kommer fjärrvärmeproduktionen att vara baserad på återvunnen och 
förnyelsebar värme. 

Vid exceptionella situationer, som vid mycket långvarig kall väderlek eller 
allvarliga drifts- eller leveransstörningar, kan fossila bränslen komma att 
användas under kortare tider.  

 Möjliga åtgärder på längre sikt 
Göteborg Energi har identifierat ett antal möjliga investeringar längre fram i 
tiden. Utfallet kommer att påverkas av politiska styrmedel, utvecklingen av 
bränslepriser och inte minst den roll som kraftvärmen kommer att spela för 
försörjningstryggheten av el. Under det gångna året, då 
kapacitetsbegränsningarna i elnäten blivit mer allmänt kända, har kraftvärmens 
roll börjat diskuteras mer. Det är dock inte avgjort vilken långsiktig betydelse 
denna kommer att ha i ett kraftsystem baserat på förnyelsebar energi. 
Teknikutvecklingen går fort inom energiområdet och inte minst inom 
digitalisering. Det innebär att nya möjligheter att utveckla fjärrvärmesystemet 
som inte ses som genomförbara just nu, kan komma att bli aktuella längre fram.  

Några exempel på möjliga åtgärder på längre sikt:  

• Ersättningspanna på Göteborg Energis anläggning Sävenäs: Göteborg 
Energi planerar att bygga en ersättningspanna på Sävenäs. Denna ersätter 
gas med pellets. Anläggningen skulle kunna tas i drift 2024, plan- och 
tillståndsprocess pågår och den kommer att tillföra upp till cirka 100 MW. 

• Konvertering av Rya Kraftvärmeverk till biogas: Förutsatt andra 
skatteregler alternativt lägre priser på biogas kan Rya Kraftvärmeverk 
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komma att drivas med biogas. Göteborg Energi testar även ny teknik som 
möjliggör drift med förnyelsebara bränslen. 

• Byggnation av biobränsleeldat kraftvärmeverk: Göteborg Energi 
planerar att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk som skulle kunna vara 
i drift 2027. Plan- och tillståndsprocess är påbörjad. Anläggningen beräknas 
att tillföra 100–140 MW fjärrvärme och cirka 40 MW el.  

• Utöka det regionala samarbetet: Genom att koppla samman lokala 
fjärrvärmenät och bilda regionala fjärrvärmenät finns det utökade 
möjligheter att ta tillvara återvunnen energi och nyttja befintliga 
anläggningar bättre. Redan idag har Göteborg Energi ett regionala 
värmeutbyten med Kungälv, Ale, Partille och Mölndal.  

Nämnas ska även att den förändrade kraftvärmeskatten som infördes den 
1 augusti 2019, påverkar Göteborg Energis tidigare planer. I första hand arbetar 
nu Göteborg Energi med att försöka förändra villkoren för användning av 
biogas i Rya kraftvärmeverk. Om detta förverkligas kan Rya kraftvärmeverk 
komma att användas även framöver, om inte, så får Göteborg Energi använda 
övriga anläggningar i större omfattning. Detta kommer att innebära att den 
lokala elproduktionen minskar. 

 Slutsatser 
Den övergripande slutsatsen är att fjärrvärmeproduktionen kan ställas om till år 
2025. Omställningen bygger framför allt på att ta tillvara ytterligare återvunnen 
energi, i form av industriell spillvärme från raffinaderierna samt av konvertering 
av befintlig anläggning till förnyelsebara bränslen samt att ersätta en gammal 
anläggning med en ny vilket leder till ökad tillgänglighet. Den möjliga 
omställningen till 2025 kan alltså genomföras utan några större utökade 
åtgärder inom energi- och effekteffektivisering.  

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035, och ge plats för 150 000 nya 
göteborgare samt 80 000 nya arbetstillfällen. Som en konsekvens av detta 
kommer efterfrågan på energi att öka. Det ligger i stadens intresse att 
fjärrvärmen är ett konkurrenskraftigt alternativ då elen sannolikt kommer att 
behövas till annat såsom elfordon, industrier och digitalisering.  

Effektfrågan blir allt viktigare framför allt för elen men även för fjärrvärmen. På 
många håll i landet är eleffektbristen ett faktum och även om Göteborg 
fortfarande klarar eleffektbehovet behöver det vara fokus på frågan framgent. 

I utredningen har både kunder och Göteborg Energi lyft fram åtgärder för 
energi- och effekteffektivisering. Exempelvis ser Framtiden gärna ett utökat 
samarbete med Göteborg Energi genom att arbeta med ”smarta fjärrvärmenät” 
och på så sätt minska effektbehovet i byggnader med hjälp av smart styrning. 
Fastighetsägarna efterlyser fler innovativa och kreativa kundlösningar där man 
gemensamt kan skapa förutsättningar för energi- och effekteffektivisering. 

För att fjärrvärmen ska kunna förbli konkurrenskraftig och kunna möta 
kundefterfrågan och den utveckling som staden står inför bör fokus på energi- 
och effekteffektivisering öka. Det finns också, enligt utredningen, flera åtgärder 
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inom området att utveckla vidare. Göteborg Energi och Framtiden bör 
gemensamt arbeta med att utveckla energi- och effekteffektivisering genom att 
ta fram affärsmodeller för smarta fjärrvärmenät och lågtemperatursystem samt 
eventuellt ytterligare åtgärder. Även potentialen för energi och 
effekteffektiviseringsåtgärder till 2025 bör kunna prognostiseras ytterligare. 

Fortsatt arbete och analys krävs för att kunna säga vilka åtgärder i kombination 
som blir de lämpligaste att genomföra, det påverkas också till stor del av lagar 
och styrmedel av olika slag. På grund av kraftvärmeskatten som infördes den 
1 augusti 2019 och som påtagligt påverkar Göteborg Energis produktion av 
fjärrvärme samt den biogasutredning, Långsiktiga konkurrensförutsättningar för 
biogas (dir 218:45) som nu pågår och ska vara klar vid årsskiftet, kan 
förutsättningarna för omställningen av fjärrvärmeproduktionen till 2025 komma 
att förändras relativt snabbt. Efter att biogasutredningen presenterats vid 
årsskiftet bör därför djupare analyser genomföras kring vilken kombination av 
de möjliga åtgärder som utredningen presenterar samt eventuellt ytterligare 
tillkommande åtgärder som bör genomföras för att ställa om fjärrvärmesystemet 
till 2025. 

Bedömningen är att det inom en överskådlig framtid kommer finnas behov av 
att använda förbränning med energiåtervinning som en behandlingsmetod för 
avfall med fossilt innehåll. För att minska plast i avfallet till förbränning behövs 
det i första hand åtgärder på en samhällsnivå och ansvaret ligger i huvudsak hos 
producenter och konsumenter. Göteborgs Stad kan på flera sätt arbeta både med 
sitt eget avfall och för att stödja medborgare, kunder och besökare för att 
minska sitt avfall, öka återanvändning och återvinning. Mål och strategier för 
detta styrs bland annat i den kommunala avfallsplanen. Ett förslag till ny plan 
kommer till beslut i kommunfullmäktige under 2020.  
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