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Återremissyrkande angående – Statusrapport gällande 
plan för avveckling av Rosenlundsverket 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Göteborg Energi AB får i uppdrag att återkomma med en förtydligad redovisning av 
förutsättningarna att avveckla Rosenlundsverket, med målsättning till år 2026, i enlighet 
med yrkandet. 

Yrkandet 

Avvecklingen av Roselundsverket är nödvändig för att skapa plats för stadsutveckling och för att 
uppnå målet om en fossilfri fjärrvärme till år 2025. Rosenlundverkets placering innebär 
säkerhetsmässiga risker och risker avseende bränsleförsörjning.  Anläggningens tekniska status 
utgör dessutom risker vad gäller leveranssäkerhet.  

Göteborg Energi AB (GEAB) har genomfört två styrelseseminarier som hanterat avvecklingen av 
Rosenlundsverket under 2021. Där framkom att avvecklingen av fjärrvärmen kunde ske inom 
intervallet 2028-2030 och för fjärrkylan något senare. Där och även senare har framkommit att 
flera åtgärder för att möjliggöra en tidigare avveckling öppnats och kostnaderna för densamma 
har minskat avsevärt eller t o m eliminerats. Exempel på åtgärder som är genomförda eller 
planeras är följande: 

• Ny överföringskapacitet för fjärrvärme till sydvästra Göteborg från Riskullaverket i Mölndal 
planeras till 2024 

• Uppkoppling av fjärrvärmecentraler planeras ske till 2024 vilket minskar effektbehovet 
med 100 MW 

• Energieffektivisering i fastighetsbeståndet kan minska effektbehovet med 100 MW till 
2030 

• Ny biobaserad värmeproduktion på totalt 240 MW planeras till 2026/2027 
• Ny effekttariff som styr mot lägre effektuttag har lanserats 2021 vilket på sikt kan minska 

effektbehovet med 100 MW 
• Ny kapacitet på 50 MW för fjärrkyla planeras till 2025 
• Sammankoppling av fjärrkylanäten på båda sidor om älven är genomförd 

Rosenlundsverkets pannor har hög ålder och är behäftade med tekniska problem. Den äldsta 
oljepannan planeras att avvecklas år 2024. De två återstående oljepannorna har miljömässiga 
begränsningar som inte medger att de kan operera på full effekt. Den panna som använder 
biogas har nyligen akutrenoverats för att kunna användas. Den tillgängliga effekten efter 2024 
är gaspannan på 130 MW och två oljepannor på ca 200 MW tillsammans. Gaspannan har en 
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planerad livslängd till 2030 och oljepannorna till 2028. Det föreligger risker med att förlita sig på 
en ålderstigen anläggning med tekniska problem vad gällande leveranssäkerhet. Det gäller även 
tillgången till bränsle. 

Oljepannorna i Rosenlund är designade för att använda eldningsolja 5, en oljekvalité som inte 
längre är tillgänglig på den svenska marknaden. Oljetanken i Rosenlund rymmer 2000 m2 vilket 
endast räcker till sex dygns förbrukning för en oljepanna på full effekt. GEAB anser att 
användning av bioolja kräver omfattande byten av brännare till hög kostnad samt hög kostnad 
för bränslet och utgör därför inte ett alternativ. Genom att förlita sig på Rosenlunds oljepannor 
äventyras målet om fossilfri produktion till 2025.  

Potentialen att minska effektbehovet i fjärrvärmenätet är cirka 200 MW till år 2026. Det medför 
att endast 130 MW behöver ersättas för att uppnå den effektreserv som förelåg innan en 
avveckling av Rosenlundsverket. Av basscenariot1 för utvecklingen av ny produktion framgår att 
240 MW ny biobaserad produktion skall tillskapas till 2026. 

GEABs redovisarde kostnad på 3,5 mdkr för avveckling av Rosenlundsverket är missvisande, då 
kostnaderna avseende fjärrvärme uppstår oberoende av Rosenlundsverket. Den enda kostnad 
som uppstår till följd av en avveckling avser förtida nedskrivning av fjärrkylaanläggningen, vilken 
värderades till 71 mnkr 2017 och förväntas vara helt avskriven omkring år 2026. 

I en underlagsrapport 2  från 2019 angav GEAB att en omlokalisering av fjärrkylan inom 
Rosenlundsverket och en utbyggnad från dagens 32 MW till 122 MW skulle kosta 400 mnkr. Om 
en ny etablering skulle ske på annan plats angavs kostnaden till 600 mnkr för samma anläggning. 
Det angavs vidare att nyanskaffningsvärdet för dagens anläggning är 170 mnkr. Av 
rapporteringen3 till styrelsen detta ärende framgår att en flytt av dagens fjärrkyla skulle kosta 
mellan 500 och 900 mnkr. Den sammantagna kostnaden för att bygga ut produktionskapaciteten 
med 130 MW på flera platser anges till drygt 700 mnkr i investeringsplanen till 2031. GEAB:s 
påstående vad gäller avvecklingskostnaden för fjärrkyla saknar uppenbarligen substans. 

Ny produktionskapacitet på 30 MW skall vara etablerad 2025 i Gullbergsvass. Alternativt 
planeras en ackumulatortank och produktionsanläggning vid Frihamnsmotet vid samma 
tidpunkt. Den nya halvringen för fjärrkylanätet är redan genomförd för att koppla ihop 
fjärrkylasystemen på båda sidor om älven. Ett syfte med dessa investeringar är att möjliggöra en 
avveckling av fjärrkylan vid Rosenlundsverket då nätet har en koppling från Rosenlund till Lilla 
Bommen och vidare till Lindholmen och Gullbergsvass. Slutsatsen är att merkostnaden för en 
omlokalisering med förstärkning av nätet eller att förlägga ny produktion i Rosenlundsverkets 
närhet är begränsad. 

Den plan som nu redovisats av GEAB redovisar inte korrekt hur avvecklingen skall ske eller när 
olika åtgärder medger detta. Vidare saknas motivering till varför anläggningen inte kan avvecklas 
tidigare, liksom redovisning av de relaterade kostnaderna för detta. Av denna anledning skall 
ärendet återemitteras för förnyad handläggning baserat på ovanstående grunder. 

 
1 Styrelseseminarie, Basscenario, 2021-10-01, GEAB 
2 Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket, 2019-02-08, GEAB 
3 Statusrapport för avveckling av Rosenlundsverket, 2021-05-10, GEAB 
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Yrkande – Statusrapport gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

Ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att ta fram planer för att: 
 
1) Rosenlundsverket avvecklas senast första halvan av 2030-talet. 
2) Införa storskalig vätgasproduktion i staden med hjälp av elektrolys. 
3) Göteborgs fjärrvärmenät i framtiden försörjs med spillvärme från 

vätgasproduktion istället för spillvärme från raffinaderierna. 
4) Etablera små modulära reaktorer i Göteborg i samma takt som raffinaderierna 

avvecklas och efterfrågan på el ökar. 

 

Yrkandet  
 

Sverigedemokraterna har under lång tid varit kritiska till Rosenlundsverket. Vi har i 
åtskilliga yrkanden samt i våra budgetar föreslagit en forcerad process för en avveckling 
av denna föråldrade och malplacerade anläggning. 

Redan 2017 när Rosenlundsverkets roll i det framtida fjärrkylsnätet togs upp, riktade vi 
massiv kritik mot planerna på att börja elda Rosenlundsverket med bio-olja, och hur detta 
stred mot stadens miljöplaner. (Se bilaga 1) 

När Rosenlundsverkets avveckling senast var uppe i KS 2019 så presenterade 
Sverigedemokraterna 10 goda skäl att snarast avveckla Rosenlundsverket. (Se bilaga 2). 
Den linje som Sverigedemokraterna då drev är samma som Göteborgs Energi nu 
förespråkar. Det är mycket positivt att Göteborgs Energi äntligen har hörsammat den 
folkvilja som kanaliseras genom en politiskt styrd organisation. 

SD anser att det är fullt möjligt att införa storskalig produktion av vätgas med elektrolys. 
Det kommer att krävas mycket vätgas till framtidens bränslecellsfordon så detta 
resonemang är full rimligt. När Göteborgs stads Elektrifieringsplan presenterades 2021 så 
föreslog Sverigedemokraterna att man skulle utreda möjligheterna med att införa 
storskalig produktion av vätgas i Göteborg. (Se bilaga 3) 

Det finns många svagheter och osäkerhet med fjärrvärmenätet, inte minst hur det ska 
försörjas med spillvärme i framtiden. Göteborgs Energi ser en risk med att spillvärmen 
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från raffinaderierna kraftigt kommer att minska i framtiden. Detta har även 
Sverigedemokraterna påpekat under lång tid.  

Det finns nu en möjlighet för politisk enighet om att utveckla kärnkraften i Sverige och 
till och med starta upp avstängda kärnkraftverk. 4:e generationens kärnkraft kommer 
ständigt upp som ett hållbart alternativ. Även små modulära reaktorer kan bli ett 
intressanta i framtiden.1 För att inte tappa fart bör Göteborgs Energi utreda möjligheterna 
med att etablera små modulära reaktorer på strategiska ställen i Staden. Arbetet bör ske i 
nära samarbete med bland annat Vattenfall, Uniper och andra relevanta aktörer i 
kärnkraftsbranchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 
1. SD Tilläggsyrkande Fjärrkyla Älvstaden KS 2017-11-22 
2. SD Yrkande Rosenlundsverkets avveckling KS 2019-09-25 
3. SD Yrkande Göteborgs Stads Elektrifieringsplan KS 2021-05-15 

 
1 Små modulära reaktorer kan effektivt minska klimatförändringarna | fortum.se 
 

https://www.fortum.se/om-oss/nyheter/blogg/sma-modulara-reaktorer-kan-effektivt-minska-klimatforandringarna
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Bilaga 1 

Tilläggsyrkande (SD) 
Kommunstyrelsen 2017-11-22 

Ärende 2.1.6 

 
Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering 

”Fjärrkyla Älvstaden” 

 

Fjärrkylsystemet är från början designat för en ringledning och delar av den är redan 
byggd. Inom det föreslagna alternativet kommer den påbörjade ringledningen att slutföras 
genom att sammankoppla nätet i centrala Göteborg med nätet på Lindholmen. 
 
SD är i huvudsak positiva till förslaget, även om det finns en viss osäkerhet när det gäller 
anslutningsgrad, och därmed en ekonomisk risk. Finns det bättre alternativ för Göteborgs 
stad än att investera dessa 450 Mkr på fjärrkyla? 
 
En utredning med ordenliga konsekvensanalyser, både ekonomiska miljömässiga bör 
därför göras.  
 
Förslaget innebär även att produktionskapaciteten för fjärrkyla i huvudsak kommer att fås 
genom utbyggnad av Rosenlundsverket med ytterligare 60MW. Dagens effekt är 36MW 
enligt Göteborg Energis hemsida.  
 
Det är problematiskt att Rosenlundsverket drivs med naturgas/olja 2. Om man ökar 
kapaciteten på Rosenlundsverket kommer den lokala luftkvaliteten försämras.  
Vidare kommer mängder av CO2 från de fossila bränslena olja/naturgas släppas ut i 
atmosfären från Rosenlundsverkets skorstenar.  
 
Det rimmar illa med Göteborgs Stads klimatstrategiska program3. Där kan man nämligen 
hitta följande citat på sid 76: ”År 2030 produceras all fjärrvärme av förnybara 
energikällor, avfallsförbränning och industriell spillvärme”.   
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Att ge Göteborgs Energi i uppdrag att utreda ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenser av: 

1) En omställning till fossilfri förbränning i Rosenlundsverken. 
2) Nerläggning av Rosenlundsverken och byggnation av ett fossilfritt 

kraftvärmeverk i anslutning till fjärrvärme/fjärrkylenätet. 

 
2 
https://www.goteborgenergi.se/Om_oss/Var_verksamhet/Produktionsanlaggningar/Rosenlundsver
ket 
3 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/36fb4599-a2c4-4e46-8621-
0c71ceece4c5/Klimatstrategiskt+program+f%C3%B6r+G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES 
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Bilaga 2 

 

Yrkande angående – Redovisning av 
kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser 
vid avveckling av Rosenlundsverket 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

En fullständig avveckling av anläggningen där verksamheten omlokaliseras till fyra andra 
produktionsställen. Fastigheten blir då frigjord för stadsutvecklingsändamål 2030. 
(Alternativ 1a) 

Yrkandet 
 

Det finns minst 10 goda skäl att avveckla Rosenlundsverket: 

1) En avveckling av Rosenlunsverket skulle ge nya möjligheter för projekt 
Skeppsbron genom att fler bostäder och kontor kan byggas. Detta skulle förbättra 
projektets ekonomi avsevärt. 
 

2) Ett borttagande av Rosenlundsverket har mycket stor inverkan på riksintresset för 
kulturmiljö. Det ger en mycket stor möjlighet att stärka det fortifikatoriska 
uttrycket i staden. Genom ett borttagande ges möjlighet att utläsa och berätta om 
ytterligare samband i kulturmiljön och historia än idag. (PM från 
stadsbyggnadskontoret, sid 5) 
 

3) Genom att ta fram värmelagningslösningar, energi och effekteffektivisering, 
förbättra styrningen av kundcentraler och utnyttja ny produktionsteknik, så 
kommer man att inte öka sårbarheten vid en avveckling av Rosenlundsverket.  
(Färdplan Fjärrvärme sid 55)  
 

4) Kostnaden på 3,5 miljarder måste ställas i relation till de 12-14 miljarder som 
ändå kommer att behöva investeras i fjärrvärme till år 2040 (Färdplan Fjärrvärme 
sid 4) I det perspektivet är det motiverat att avveckla Rosenlundsverket. 
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5) Det råder stor osäkerhet kring affärsidén med fjärrkyla. I framtiden kanske 
kunderna har egna solceller som driver deras AC. Billig el och billiga 
värmepumpar kan innebära att man behöver ompröva Göteborg Energis visioner 
om en kraftigt utbyggd fjärrkyla.  
 

6) ” Av Göteborg Energis egeninstallerade värmeeffekt baseras 76 procent på 
fossilbaserade bränslen och 24 procent på förnybara bränslen. De enskilt största 
fossilbaserade anläggningarna är Rya KVV, Rosenlund, Sävenäs (HP1, HP2) och 
Högsbo KVV.”  (Färdplan Fjärrvärme 2035, sid 38) 
 

7) ”År 2030 produceras all fjärrvärme av förnybara energikällor, avfallsförbränning 
och industriell spillvärme” (Göteborgs Stads klimatstrategiska program, sid 76). 
Detta rimmar illa med att Rosenlund idag eldas med nästan 100% fossilt bränsle. 
 

8) Våren 2019 behandlades ärendet ” Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli 
fossilfritt”. SD påpekade då att fjärrvärmeproduktionen i Göteborgs stad ger 
upphov till stora koldioxidutsläpp. Därför skrev SD bland annat följande yrkande: 
”Ge Göteborgs Energi i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att förse 
fjärrvärmenätet med koldioxidfri energi”   

 
9) Kostnaden för att konvertera Rosenlund helt och hållet till bioolja uppskattas till 

cirka 60-90 miljoner kronor. Osäkerheten vad gäller priset på bioolja gör dock att 
en sådan konvertering inte är försvarbar. Dessutom är bioolja inte koldioxidfri, 
och är därför inget hållbart alternativ. 
 

10) Det är inte säkert att EU anser att biobränslen kan betraktas som ”miljövänligt”. 
Det blir då problematiskt, dels ur skattesynpunkt, men även ett stort misslyckande 
i miljöpolitiken om man tror sig agera för att rädda klimatet, men i själva verket 
släpper ut lika stora mängder koldioxid som påverkar klimatet. Det tragiska med 
biobränslen är att världens skogar kommer att skövlas. Dessutom kommer vårt 
kulturlandskap att förvinna då man kommer att plantera energiskog på våra åkrar.  
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Bilaga 3 

Yrkande – Göteborgs Stads elektrifieringsplan 
2021 - 2030 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: 

Ge berörda nämnder och bolag i uppdrag att ta fram en plan för att: 
 
5) Stadens fordon används under hela sin tekniska livslängd. Därefter återvinns   

de (skrotas) för att förhindra att de brukas utomlands och fortsätter släppa ut 
koldioxid. Fordonen ersätts därefter med elfordon och bränslecellsfordon 

6) Införa storskalig vätgasproduktion i staden med hjälp av elektrolys. 
7) Göteborgs fjärrvärmenät i framtiden försörjs med spillvärme från 

vätgasproduktion istället för spillvärme från raffinaderierna. 
8) Tankstationer för vätgas till bränslecellsfordon ska finnas tillgängliga i hela 

staden. 
9) All stadsplanering ska sträva efter södervända tak och kvartersstruktur som 

optimerar effektuttag av solcellspaneler. 
10) Elnätet dimensioneras och anpassas till egenproducerad el i samma takt som 

privatpersoner går över till egenproducerad el via solceller.  

 

Yrkandet  
 

Alla aktiviteter som staden genomför måste ha ett syfte och ett mål. Man måste även vara 
tydlig med vilka konsekvenser dessa aktiviteter medför både lokalt och globalt. 

Tyvärr saknar stadens planer ofta en helhetssyn och insikt om vilka konsekvenser 
planerna får globalt och nationellt. Detta innebär att planerna riskerar att bli 
kontraproduktiva och att de kommer att motverka sitt syfte. Det kan till och med innebära 
att man förvärrar situationen. 

Göteborgs Stads elektrifieringsplan har kopplingar till Göteborgs miljö- och 
klimatprogram. SD hade ett antal invändningar på miljö- och klimatprogrammet och 
anser att elproduktion, fjärrvärmeproduktion, uppvärmning och val av fordon måste ses 
som en helhet. Man får inte flytta runt problem genom att använda begrepp som fossilfritt 
istället för koldioxidfritt. Förbränningsmotorer släpper ut koldioxid oavsett om de drivs 
med bensin, diesel eller biobränslen. Dessutom har de dålig verkningsgrad vilket innebär 
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slöseri med pengar och energi. Energiskog påverkar dessutom kulturlandskapet negativt 
och tar värdefull jordbruksmark i anspråk, vilket medför minskad livsmedelsproduktion. 

För att på sikt minska de verkligt stora koldioxidutsläppen från sopförbränning och 
raffinaderierna måste man tänka nytt och visionärt. 

SD anser att det är fullt möjligt att införa storskalig produktion av vätgas med elektrolys. 
Det kommer att krävas mycket vätgas till framtidens bränslecellsfordon så detta 
resonemang är full rimligt. I en rapport från SWECO4 pekar man på möjligheter att 
utnyttja spillvärme från denna process och använda värmen till fjärrvärme.  

” Om elektrolys används bildas i de flesta fall värme i processen som måste ledas bort för 
att hålla en konstant temperatur i elektrolysören. En alkalisk elektrolysör producerar 
värme vid temperaturer kring 80 °C vilket kan vara intressant för exempelvis 
uppvärmning av fastigheter. Detta kan i något fall vara intressant i dagens 
fjärrvärmesystem där fjärrvärmereturen tål att höjas, eller i fjärrvärmenät med en 
nedjusterad maxtemperatur vilket börjar diskuteras som en framtida 
energisystemförbättring och stöds av minskat värmebehov och ny teknik i nya hus.”  

(citat från sid 74 i SWECOS rapport) 

 

Vätgasproduktion kräver elektrisk energi och denna energi kan produceras med 4:e 
generationens kärnkraft som beskrivs utförligt på Unipers hemsida.5 

SD:s visioner är i korthet följande. 

1) Framtidens fordon i Göteborg är elfordon och bränslecellsfordon. 
2) Elen produceras till stor del av 4:e generationens kärnkraft samt solceller på 

privatbostäder och stadens fastigheter. 
3) Fjärrvärmenätet förses med värme från vätgasproduktion genom elektrolys. 
4) Göteborg har en utbyggd infrastruktur för laddning av elfordon. 
5) Göteborg har en utbyggd infrastruktur för vätgas avsedd för bränslecellsbilar 

När man läser Göteborgs stads elektrifieringsplan 2021-2030 saknas dessa visioner, 
därför vill SD ge stadens bolag och nämnder ett uppdrag att förverkliga de visioner som 
beskrivs i detta yrkandet. 

 

 
4 Vatgasinfrastruktur_Huvudrapport.pdf 
5 Framtidens kärnkraft | Uniper 

https://www.vatgas.se/wp-content/uploads/2016/02/Vatgasinfrastruktur_Huvudrapport.pdf
https://www.uniper.energy/sverige/karnkraft/framtidens-karnkraft


 
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   
 

Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2022-02-04 

Yrkande fjärrkyla och fjärrvärme - statusrapport 
gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  

1. Göteborg Energi får i uppdrag att säkerställa tillräcklig kapacitet för 
fjärrkyla och fjärrvärme innan avveckling av Rosenlundsverket sker utan 
att ge avkall på miljö- och klimatprogrammets mål om klimatutsläpp nära 
noll senast 2030. 

Yrkande 
Återrapporteringen av status för avveckling av Rosenlundsverket ger en mycket 
oroande bild när det gäller fjärrkyla. Enligt tjänsteutlåtandet så förväntas 
stadsutvecklingen inom 10 år bidra till en dryg fördubbling av dagens totala 
effektbehov. Där framgår också att den ökade produktionskapaciteten var 
planerad i Rosenlundsverket och möjligheterna till omlokalisering är begränsade 
eftersom kundunderlag och befintlig infrastruktur är belägen i de centrala delarna 
av staden. En central utbyggnad av fjärrkyla är därför att föredra ur ett såväl 
systemmässigt som ekonomiskt perspektiv. 

Klimatförändringarna gör att vi går mot en tid med fler och värre extremväder, 
vilket ytterligare ökar behovet av fjärrkyla. Det här är ett reellt problem som 
måste lösas innan avveckling av Rosenlundsverket sker. Vi anser därför att det 
måste vara ett tydligt medskick till den arbetsgrupp som undersöker olika möjliga 
lösningar. Vi vill inte försätta Göteborgarna i en situation där en förhastad 
avveckling av Rosenlundsverket omöjliggör tillräcklig kapacitet av fjärrkyla. 

Även nya lokaliseringar för produktion av fjärrvärme är ett riskmoment enligt 
underlaget, bland annat på grund av långa handläggningstider. Vi menar att en 
forcerad nedläggning av anläggningen i Rosenlundsverket riskerar att medföra 
kapitalförstöring (och därmed göteborgarnas skattemedel) samt riskerar att få 
stora organisatoriska konsekvenser för Göteborg Energi. Därför anser vi att en 
tillräckligt utbyggd kapacitet för fjärrkylan och fjärrvärmen behöver säkras innan 
verksamheten vid Rosenlundsverket avvecklas. Detta för att säkra 
leveranssäkerheten tills annan effekt har byggts ut. I samband med detta behöver 
också arbetet med att göra fjärrvärmen fossilfri säkerställas.    
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Statusrapport gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Statusrapport från Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus AB gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket, i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, antecknas. 

Sammanfattning 
Ärendet utgör en första återrapportering i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 
17 oktober 2019 § 29, att ge Göteborgs Stadshus AB (Stadshus) och Göteborg Energi AB 
(Göteborg Energi) i uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att en avveckling 
av Rosenlundsverket blir möjlig till 2040–2045. Bolagen ska enligt uppdraget fokusera på 
en process utan kapitalförstöring, och återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig 
uppdatering gällande planen. 

Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi haft fördjupad dialog kring 
energisystemets utmaningar och möjligheter vilka utgör kontexten för en avveckling av 
Rosenlundsverket. Investeringsplaner och ambition för Rosenlundsverket i 
energisystemet har omvärderats sedan 2019. De tidigare planerade reinvesteringarna i 
bränslebyte och förnyelse av pannor i Rosenlundsverket har reviderats och nuvarande 
planering har inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som möjligt. Av 
återrapporteringen framgår att en avveckling under första halvan av 2030-talet i nuläget 
är att föredra enligt bolaget. 

Av statusrapportens riskanalys framgår att de risker som anges som mest sannolika och 
som medför störst negativ konsekvens för en avveckling av Rosenlundsverket utgörs av 
att nya centrala produktionsplatser för fjärrkyla inte kan tillskapas, samt att långa 
handläggningstider begränsar möjligheter till etablering av ny produktion och distribution 
i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen. 

Stadshus konstaterar att planeringen utgår ifrån att omvärldsförutsättningar ligger 
någorlunda fast under avvecklingsperioden och lyfter i sitt beslutsunderlag fram att 
Göteborg Energi i sin riskanalys, med samma sannolikhetsnivå men med mindre negativa 
konsekvenser för en avveckling, även anger risken som är förknippad med minskade 
leveranser av spillvärme från raffinaderierna.  

Nästa statusrapport planeras att komma under 2023 till kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-01-12 
Diarienummer 1517/21 
 

Handläggare  
Lisa Berlin 
Telefon: 031-368 05 09 
E-post: lisa.berlin@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborg Energi gör bedömningen att merkostnaderna för en avveckling av 
Rosenlundsverket inte kommer att överstiga de 3,5 miljarder kronor som tidigare 
redovisats. För fjärrvärmen är merkostnaden svår att särredovisa då avvecklingen 
möjliggörs av investeringar som behöver ske till följd av förnyelsebehov och 
bränsleomställning i anläggningsparken. För fjärrkylan är avvecklingskostnaden beroende 
av möjligheten till nya centrala produktionsplatser. Stadshus gör ingen annan bedömning 
än Göteborg Energi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En avveckling av Rosenlundsverket medför att fastigheten kan tillgängliggöras för andra 
ändamål än värme- och kylaproduktion. Luftföroreningar i närmiljön minskar när 
förbränningen avvecklas. Göteborg Energi lyfter fram vikten av fortsatt optimering av 
resursanvändningen och samplanering av flera systemperspektiv i ersättandet av 
Rosenlundsverket så att konkurrenskraften bibehålls för fjärrvärme och fjärrkyla.  
Stadshus gör ingen annan bedömning än Göteborg Energi. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-17 § 29 
2. Göteborgs Stadshus AB:s handlingar 2021-12-13 §125 
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Ärendet  
Ärendet utgör en återrapportering i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 17 oktober 
2019 § 29, att ge Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram 
en färdplan för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir möjlig till år 
2040–2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och återkomma 
till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen. 

Bifogad rapport utgör en första återrapportering till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav 22 februari 2018 § 33 Göteborg Energi och Stadshus i uppdrag 
att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket samt utreda 
konsekvenserna av en flytt av Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och 
stadsbyggnadsperspektiv. Vid återrapportering av utredningsuppdragen till 
kommunfullmäktige 17 oktober 2019 § 29 redogjordes för konsekvenser av två scenarion 
för avveckling, båda med en avvecklingshorisont på tio år:  

1. Fullständig avveckling av såväl värme- som kylaproduktion vid Rosenlund.  
2. Fullständig avveckling av värmeproduktion vid Rosenlund och flytt av  

kylaproduktion under mark på fastigheten.  

Styrelsen i Göteborg Energi beslutade dessutom att utreda ett alternativ där 
Rosenlundsverket bibehölls med en planeringshorisont mot 2050. Styrelsen för Göteborg 
Energi bedömde att en avveckling enligt scenario ett eller två ovan skulle innebära att 
betydande ekonomiska och personella resurser skulle komma att behöva tas i anspråk 
under de närmaste tio åren och att en avveckling väsentligt skulle öka utmaningen att 
klara fossilfri fjärrvärme till 2030. (Målsättningen att fjärrvärme ska vara fossilfri 2030 
har senare justerats till 2025). Styrelsen beslutade därför vid denna tidpunkt att 
rekommendera att Rosenlundsverket bevaras med en planeringshorisont mot 2050 med 
hänsyn till försörjningstryggheten och de ekonomiska aspekterna men där bolagets 
inriktning var att långsiktigt möjliggöra alternativ produktion och minimering av 
Rosenlundsverkets betydelse. 

Kommunfullmäktige beslutade istället att ge Stadshus och Göteborg Energi i uppdrag att 
ta fram en färdplan för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir 
möjlig till 2040–2045. 

Aktuell statusrapport från Göteborg Energi – planering av stadens 
energisystem och avveckling av Rosenlundsverket 
Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi haft fördjupad dialog kring 
energisystemets utmaningar och möjligheter vilka utgör kontexten för en avveckling av 
Rosenlundsverket. Investeringsplaner och ambitionen för Rosenlundsverket har 
omvärderats sedan 2019. De tidigare planerade reinvesteringarna i bränslebyte och 
förnyelse av pannor i Rosenlundsverket har reviderats och nuvarande planering har 
inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som möjligt. Av återrapporteringen 
framgår att en avveckling under första halvan av 2030-talet i nuläget är att föredra enligt 
bolaget. 

Utgifter för avvecklingen bedöms inte överstiga de 3,5 miljarder kronor som tidigare 
redovisats för avvecklingen. Det bedöms dock som svårt att separera utgifter för 
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avveckling av Rosenlundsverket från andra utgifter som läggs ned i fjärrvärmesystemets 
utveckling. 

Statusrapporten från Göteborg Energi anger översiktligt vilka åtgärder som planeras för 
fjärrvärme- och fjärrkylasystemens utveckling som helhet parallellt med att 
Rosenlundsverkets avveckling ska möjliggöras och tidigareläggas. I dagsläget uppges 
samtliga investeringar planeras med avsikten att också möjliggöra en avveckling av 
Rosenlundsverket. 

För fjärrvärmesystemet är utgångspunkten att i första hand optimera användningen av 
energi och effekt i systemet. Dessutom krävs förstärkning med nödvändig distributions- 
och produktionskapacitet. Produktion planeras att tillskapas på flera platser och 
distributionsnätet in mot centrala delar av Göteborg ska förstärkas för att på så sätt på sikt 
kunna ersätta Rosenlundsverket. 

För fjärrkylasystemet består den största utmaningen i att få tillgång till nya centrala 
fastigheter för frikylaproduktion i anslutning till befintlig nätinfrastruktur och 
kundunderlag centralt i Göteborg. Av rapporten framgår att Göteborg Energi tillsammans 
med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret med flera för närvarande utreder 
möjligheten till andra centrala etableringar. Av rapporten framgår vidare att en 
återetablering på lämplig plats, centralt i Skeppsbroområdet, bedöms som nödvändig så 
att befintlig nätinfrastruktur ska kunna återanvändas. 

Stadsledningskontorets bedömning, 
Av statusrapporten och av Stadshus beslutsunderlag framgår att styrelsen i 
Göteborg Energi har omvärderat investeringsplanerna och ambitionen för 
Rosenlundsverket i energisystemet sedan 2019 och att nuvarande planering har 
inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som möjligt. Av återrapporteringen 
framgår att en avveckling under första halvan av 2030-talet i nuläget är att föredra enligt 
bolaget. 

Av statusrapportens riskanalys framgår att de risker som i nuläget anges som mest 
sannolika och som medför störst negativ konsekvens för en avveckling av 
Rosenlundsverket utgörs av att: 

• Ny central produktionsplats för fjärrkyla inte kan tillskapas. 
• Långa handläggningstider (tillstånd med mera) begränsar möjligheter till etablering 

av ny produktion och distribution i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen. 

Planeringen i statusrapporten får sägas utgå ifrån att omvärldsförutsättningar är 
någorlunda oförändrade under avvecklingsperioden. Med anledning av det pekar 
Stadshus i sitt beslutsunderlag på ytterligare en risk som finns med i Göteborg Energis 
riskanalys, med samma sannolikhetsnivå men med mindre negativa konsekvenser för en 
avveckling. Risken är förknippad med minskade leveranser av spillvärme från 
raffinaderierna. Av Stadshus beslutsunderlag framgår att Göteborg Energi vid ägardialog 
i september 2021 särskilt lyfte risken det innebär för som följer av att 
spillvärmeleverantörer kan omstrukturera och omlokalisera verksamhet som idag är 
belägen i Göteborg. Risken bedömdes vid ägardialogen ha ökat som konsekvens av den 
pågående energiomställningen, i synnerhet i energiintensiva branscher. Det framgår 
vidare av Stadshus beslutsunderlag att Göteborg Energi ytterligare kommer att värdera 
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risken inom ramen för återrapporteringen av långsiktig måluppfyllelse för koncernens 
ekonomi och dess verksamheter. Stadshus anger slutligen att bolaget följer utvecklingen i 
ärendet tills dess att en ny återrapportering till kommunstyrelsen sker år 2023. 

Stadsledningskontoret bedömer att statusrapporten från Göteborg Energi och 
redovisningen från Stadshus tillsammans utgör återrapportering i enlighet med det 
uppdrag som kommunfullmäktige gav bolagen. Uppdraget var att ta fram en färdplan för 
att möjliggöra avveckling av Rosenlundsverket till 2040–2045 samt att återkomma med 
kontinuerlig uppdatering till kommunstyrelsen. Återrapporteringen visar att Göteborg 
Energi har omvärderat möjligheterna att avveckla Rosenlundsverket och att en tidigare 
avveckling med inriktning mot den tidigare delen av 2030-talet nu är att föredra.  

 

 
 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 
- Konsekvenser vid avveckling av 
Rosenlundsverket 
§ 29, 0538/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-02-22, § 33 till Göteborgs Stadshus AB och 
Göteborg Energi AB att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av 
Rosenlundsverket, förklaras fullgjort. 

2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-02-22, § 33 till Göteborgs Stadshus AB att 
utreda konsekvenserna av en flytt av Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, 
miljö- och stadsbyggnadsperspektiv, förklaras fullgjort. 

3. Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB får i uppdrag att ta fram en färdplan 
för verksamheten så att en nedläggning av Rosenlundsverket blir möjlig till år  
2040–2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och 
återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen. 

Handlingar 
2019 nr 187. 
Yttrande från D den 17 oktober 2019. 

Yrkanden 
Martin Wannholt (D) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från D i 
kommunstyrelsen. 

Ann Catrine Fogelgren (L) och Naod Habtemichael (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Björn Tidland (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras i enlighet med 
yrkande från D i kommunstyrelsen och i andra hand bifall till förslaget från SD i 
kommunstyrelsen. 

Elisabeth Undèn (MP) och Urban Junevik (V) yrkar bifall till förslaget från V och MP i 
kommunstyrelsen om att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-10-17 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Omröstning  
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag. Nej för ärendets 
återremiss.”  

Omröstningen utfaller med 59 Ja mot 21 Nej. En ledamot är frånvarande. Hur var och en 
röstar framgår av bilaga 12. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer härefter propositioner på resterande yrkanden och finner att 
kommunstyrelsens förslag bifallits. Omröstning begärs.  

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 
Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från 
Elisabeth Undén och Urban Junevik antagits som motförslag i huvudvoteringen. 
Omröstning begärs. 

Omröstning – antagande av motförslag 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Elisabeth Undén och Urban Juneviks 
yrkande. Nej för bifall till Björn Tidlands yrkande.” 

Omröstningen utfaller med 18 Ja mot 7 Nej. 55 ledamöter avstår från att rösta. En 
ledamot är frånvarande. Hur var och en röstar framgår av bilaga 13. 

Omröstning – huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 
till Elisabeth Undén och Urban Juneviks yrkande.” 

Omröstningen utfaller med 41 Ja mot 18 Nej. 21 ledamöter avstår från att rösta. En 
ledamot är frånvarande. Hur var och en röstar framgår av bilaga 14. 

Protokollsanteckning 
Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från den 17 oktober 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stadshus AB 
Göteborg Energi AB 

 

Dag för justering 
2019-10-29 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 
Lina Isaksson  

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande
Kristina Tharing 

 

Justerande
Johan Zandin 
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§ 125 
Redovisning av uppdrag Statusrapport gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket  

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Statusrapport från Göteborg Energi AB gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket, enligt bilaga 1, antecknas. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Handling 
Beslutsunderlag, dnr 0112/19. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2021-12-17 

 

Vid protokollet 

 

Göteborgs Stadshus AB 
  

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-13 

 

 

Sekreterare 
 

Johan Hörnberg 

 

 

Ordförande 
 

Axel Josefson 

 

Justerande 
 

Karin Pleijel 
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Redovisning av uppdrag Statusrapport 
gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket 
Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 

1. Statusrapport från Göteborg Energi AB gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket, enligt bilaga 1, antecknas. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Sammanfattning 
Ärendet utgör återrapportering i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17, 
att ge Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan 
för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040 – 
2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och återkomma till 
kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen. Bifogad rapport utgör 
en första återrapporteringen till kommunstyrelsen i ärendet. 

Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi AB haft fördjupad dialog kring 
energisystemets utmaningar och möjligheter vilka utgör kontexten för en avveckling av 
Rosenlundsverket. Investeringsplaner och ambition för Rosenlundsverket i 
energisystemet har omvärderats sedan 2019. De tidigare planerade reinvesteringarna i 
bränslebyte och förnyelse av pannor i Rosenlundsverket har reviderats och nuvarande 
planering har inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som möjligt. Av 
återrapporteringen framgår att en avveckling under första halvan av 2030-talet i nuläget 
är att föredra enligt bolaget. 

Av statusrapportens riskanalys framgår att de risker som anges som sannolikast och som 
medför störst negativ konsekvens för en avveckling av Rosenlundsverket utgörs av.  

• Att nya centrala produktionsplatser för fjärrkyla inte kan tillskapas  
• Att långa handläggningstider begränsar möjligheter till etablering av ny 

produktion och distribution i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen 

Nästa statusrapport till kommunstyrelsen planeras till 2023.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborg Energi AB gör bedömningen är att merkostnaderna för en avveckling av 
Rosenlundsverket inte kommer att överstiga de 3,5 miljarder kronor som tidigare 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  
  

Beslutsunderlag 
Styrelsen 2021-12-13 
Diarienummer 0112/19 
 

Handläggare: Mats Boogh, bolagsansvarig 
Telefon: 031 368 54 55 
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se  
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redovisats. För fjärrvärmen är merkostnaden svår att särredovisa då avvecklingen 
möjliggörs av investeringar som behöver ske till följd av förnyelsebehov och 
bränsleomställning i anläggningsparken. För kylan är avvecklingskostnaden beroende av 
möjligheten till nya centrala produktionsplatser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En avveckling av Rosenlundsverket medför att fastigheten kan tillgängliggöras för andra 
ändamål än värme- och kylaproduktion. Luftföroreningar i närmiljön minskar när 
förbränningen avvecklas. Göteborg Energi AB lyfter fram vikten av fortsatt optimering 
av resursanvändningen och samplanering av flera systemperspektiv i ersättandet av 
Rosenlundsverket så att konkurrenskraften bibehålls för fjärrvärme och fjärrkyla. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilaga 
1. Protokollsutdrag och handlingar från Göteborg Energi AB, styrelsemöte  

2021-10-27, p 10 
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Ärendet  
Ärendet utgör återrapportering i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17, 
att ge Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan 
för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040 – 
2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och återkomma till 
kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen.  

Bifogad rapport utgör en första återrapporteringen till kommunstyrelsen med anledning 
av kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17 och beskriver Göteborg Energi AB:s 
nuvarande ambition vad gäller avveckling av Rosenlundsverket. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav 2018-02-22 Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus AB i 
uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket.  

Bolagen gavs också i uppdrag att utreda konsekvenserna av en flytt av Rosenlundsverket 
ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och stadsbyggnadsperspektiv. 

Vid återrapportering av utredningsuppdragen till kommunfullmäktige 2019-10-17 
redogjordes för konsekvenser av två scenarion för avveckling: 

1. Fullständig avveckling av såväl värme- som kylaproduktion vid Rosenlund. 
Avvecklingshorisont 10 år. 

2. Fullständig avveckling av värmeproduktion vid Rosenlund och flytt av 
kylaproduktion under mark på fastigheten. Avvecklingshorisont 10 år. 

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade dessutom att utreda ett alternativ där 
Rosenlundsverket bibehölls med en planeringshorisont mot 2050 inkluderande åtgärder 
bland annat för konvertering av bränslen och reinvesteringar i nya pannor. Styrelsen 
bedömde, vid tidpunkten för återrapporteringen till kommunfullmäktige 2019-10-27, att 
en avveckling enligt scenario 1. eller 2. ovan skulle innebära att betydande ekonomiska 
och personella resurser skulle komma att behöva tas i anspråk under de närmaste 10 åren 
och att en avveckling väsentligt skulle öka utmaningen att klara fossilfri fjärrvärme till år 
2030. (Målsättningen att fjärrvärme ska vara fossilfri 2030 har senare justerats till 2025).  

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade vid denna tidpunkt att rekommendera att 
Rosenlundsverket bevaras med hänsyn till försörjningstryggheten och de ekonomiska 
aspekterna men där bolagets inriktning var att långsiktigt möjliggöra alternativ 
produktion och minimering av Rosenlundsverkets betydelse. 

Kommunfullmäktige beslutade vid mötet 2019-10-27, i enlighet med yrkande från M, L, 
C och S att ge Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram 
färdplan för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir möjlig till år 
2040 – 2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring och återkomma 
till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande planen. 
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Aktuell statusrapport från Göteborg Energi AB – planering av stadens 
energisystem och avveckling av Rosenlundsverket 
Under hösten 2021 har styrelsen i Göteborg Energi AB haft fördjupad dialog kring 
energisystemets utmaningar och möjligheter vilka utgör kontexten för en avveckling av 
Rosenlundsverket. Investeringsplaner och ambitionen för Rosenlundsverket har 
omvärderats sedan 2019. De tidigare planerade reinvesteringarna i bränslebyte och 
förnyelse av pannor i Rosenlundsverket har reviderats och nuvarande planering har 
inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som möjligt. Av återrapporteringen 
framgår att en avveckling under första halvan av 2030-talet i nuläget är att föredra enligt 
bolaget. 

Utgifter för avvecklingen bedöms inte överstiga de 3,5 miljarder kronor som tidigare 
redovisats för avvecklingen. Det bedöms dock som svårt att separera utgifter för 
avveckling av Rosenlundsverket från andra utgifter som läggs ned i fjärrvärmesystemets 
utveckling.  

Nästa återrapportering till kommunstyrelsen planeras ske 2023. 

Särskilt om fjärrvärmesystemets utveckling 
Av bifogad statusrapport och plan för avveckling av Rosenlundsverket framgår att arbetet 
med en färdplan för hela fjärrvärmesystemet pågår och att flera åtgärder utreds som 
sammantaget leder till att en avveckling av Rosenlundsverket kan åstadkommas. För 
fjärrvärmesystemet som helhet så drivs utvecklingen av att fjärrvärme ska komma från 
återvunna och förnybara källor, expansion genom stadsutvecklingen och att det finns ett 
förnyelsebehov i befintlig anläggningspark. 

Åtgärder avses att vidtas i syfte att optimera användningen av energi och effekt i systemet 
samt att det också planeras för förstärkningar i distributions- och produktionskapacitet på 
olika ställen i systemet. Ryaområdet i väst samt Sävenäsområdet i öst anges som exempel 
på placeringar som bedöms som särskilt lämpliga för etablering av ny produktion. För 
Rya pågår en förstudie för en ny fliseldad bioångpanna med planerad driftstart 2027. 
Samarbetet med Mölndal Energi planeras att utökas och kan minska det egna behovet av 
investeringar i egen ny produktion.  

Särskilt om fjärrkylasystemets utveckling 
För Fjärrkylan förväntas stadsutvecklingen bidra till en dryg fördubbling av dagens 
effektbehov inom en tioårsperiod. Den utökade produktionskapaciteten var tidigare 
planerad i Rosenlundsverket med närhet till kunder och befintlig infrastruktur i de 
centrala delarna av Göteborg. Till skillnad från fjärrvärmen är möjligheterna mer 
begränsade vad gäller ersättande av Rosenlundsverket för frikylaproduktion. Av 
rapporten framgår att Göteborg Energi AB tillsammans med stadsbyggnadskontoret, 
fastighetskontoret m fl för närvarande utreder möjligheten till andra centrala etableringar. 
Av rapporten framgår vidare att en återetablering på lämplig plats, centralt i 
Skeppsbroområdet, bedöms som nödvändig så att befintlig nätinfrastruktur ska kunna 
återanvändas. 
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Sammanfattande bedömning 
Av statusrapporten framgår att styrelsen i Göteborg Energi AB har omvärderat 
investeringsplaner och ambitionen för Rosenlundsverket i energisystemet sedan 2019 och 
att nuvarande planering har inriktningen att möjliggöra en så tidig avveckling som 
möjligt. Av återrapporteringen framgår att en avveckling under första halvan av 2030-
talet i nuläget är att föredra enligt bolaget. 

Statusrapporten från Göteborg Energi AB anger översiktligt vilka åtgärder som planeras 
för fjärrvärme- och fjärrkylasystemens utveckling som helhet parallellt med att 
Rosenlundsverket avveckling ska möjliggöras och tidigareläggas. I dagsläget uppges 
samtliga investeringar planeras med avsikten att också möjliggöra en avveckling av 
Rosenlundsverket. 

För fjärrvärmesystemet är utgångspunkten att i första hand optimera användningen av 
energi och effekt i systemet. Dessutom krävs förstärkning med nödvändig distributions- 
och produktionskapacitet. Produktion planeras att tillskapas på flera platser och 
distributionsnätet in mot centrala delar av Göteborg ska förstärkas för att på så sätt på sikt 
kunna ersätta Rosenlundsverket. 

För fjärrkylasystemet består den största utmaningen i att få tillgång till nya centrala 
fastigheter för frikylaproduktion i anslutning till befintlig nätinfrastruktur och 
kundunderlag centralt i Göteborg. 

Av statusrapportens riskanalys framgår att de risker som i nuläget anges som sannolikast 
och som medför störst negativ konsekvens för en avveckling av Rosenlundsverket utgörs 
av; 

• Att ny central produktionsplats för fjärrkyla inte kan tillskapas  
• Att långa handläggningstider (tillstånd m m) begränsar möjligheter till etablering 

av ny produktion och distribution i fjärrvärme- och fjärrkylasystemen 

Planeringen i statusrapporten får sägas utgå ifrån att omvärldsförutsättningar ligger 
någorlunda fast under avvecklingsperioden. 

I riskanalysen, med samma sannolikhetsnivå men med mindre negativa konsekvenser för 
en avveckling; anges även risk förknippad med; 

• Minskade leveranser av spillvärme från raffinaderierna  

Vid ägardialog i september 2021 lyfte Göteborg Energi AB särskilt den risk som följer av 
att spillvärmeleverantörer kan omstrukturera och omlokalisera verksamhet som idag är 
belägen i Göteborg. Risken bedömdes vid ägardialogen ha ökat som konsekvens av den 
pågående energiomställningen, i synnerhet i energiintensiva branscher. Göteborg Energi 
AB kommer att ytterligare värdera risken inom ramen för återrapporteringen av långsiktig 
måluppfyllelse för koncernens ekonomi och dess verksamheter. Återrapporteringen av 
långsiktig måluppfyllelse för koncernens ekonomi och verksamheter utgör uppföljning 
från ägardialog samt ett underlag för ägarens styrning av koncernen Göteborg Energi. 
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Göteborgs Stadshus AB följer utvecklingen i ärendet tills dess att en ny återrapportering 
till kommunstyrelsen sker 2023.  

 

 

Eva Hessman 

Vd, Göteborgs Stadshus AB 
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Ärende nr 10 
 
Yttrande om uppdaterad redovisning av återrapportering till Stadshus AB gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket. 
 
Förslag beträffande fördjupad utredning  
 
Göteborg Energi AB får i uppdrag att inkomma med en uppdaterad beskrivning av hur 
Rosenlundsverket kan avvecklas till år 2026. Utredningen skall omfatta följande: 

- En teknisk beskrivning av alternativen 
- En beskrivning av alternativens investerings- och driftskostnader 
- En beskrivning av alternativens redundans, risker och miljöpåverkan 

 
Yttrandet  
 
GEAB har vid seminariet med styrelsen om Rosenlund 2021-10-11 gjort en genomlysning av 
relevanta alternativ för en avveckling av såväl fjärrvärme som fjärrkyla vid Rosenlundsverket. 
Redovisningen var pedagogisk och gav goda insikter av såväl möjligheter som begränsningar 
för avvecklingen. De åtgärder som föreslogs var dessutom belysande för hela strategin för 
förnyelse och tillkommande investeringar i produktionsanläggningar för fjärrvärme och 
fjärrkyla. Utgående från detta önskas en fördjupning av förutsättningarna för hur en 
snabbare avveckling skulle kunna ske förslagsvis till år 2026. Då en samsyn förefaller finnas 
att Rosenlundsanläggningen tekniskt går mot sitt slut och det föreligger risker med att 
drifttiden görs längre än nödvändigt bör denna fråga belysas mer i detalj.  
 
Göteborg, 2021-10-27 
 
Peter Danielsson, ledamot 
Yvonne Staberg, ledamot 
 



Ärende nr 10, Diarienr 10-2020-0007 

 

Yttrande om uppdaterad redovisning av återrapportering till Stadshus AB gällande 

Rosenlund. 

 

Marken som Rosenlund står på kan inte, som nu blivit fallet, värderas högre än en 

leveranssäker, fossilfri och förnyelsebar fjärrvärme och fjärrkyla. Att lägga ned en fullt 

fungerande fjärrkylaanläggning är kapitalförstöring. Jag önskar att styrelsen uppdrar till 

Göteborg Energi AB att inkomma med en uppdaterad beskrivning av hur bevarad fjärrkyla 

samt eventuellt två biogas eller biooljeeldade fjärrvärmepannor skulle säkra fjärrvärme och 

fjärrkyla fram till 2045. Ett mer ekonomiskt alternativ än 3,5 miljarder borde gå att planera 

för. 

 

Göteborg Energi har genom ingående seminarier och dragningar visat på de svårigheter och 

möjligheter som både fjärrvärmen och fjärrkylan står inför. Det är tydligt att i nutid är 

leveranssäkerheten för fjärrvärmen inte tryggad vid en kall vinter 2021-2022 eller 2022-

2023. Om raffinaderierna med sin spillvärme skulle minska eller försvinna är bolaget ännu 

mer sårbart. Detsamma gäller om naturgaspriserna fortsätter att stiga. Det är sant att GE 

behöver se över sin anläggningspark men för att minska grävandet i Göteborg behöver 

knutpunkten som Rosenlund är, finnas kvar inom de närmaste decennierna. För fjärrkylan är 

det mycket problematiskt att hitta andra lika bra siter samt kapitalförstörande att avveckla 

en fungerande produktion. Kritisk verksamhet som sjukvård och medicinsk forskning är 

beroende fjärrkylan. I övrigt har bolaget en bra plan för hur den ska säkra upp framtida 

fjärrvärmeleveranser. 

 

Ellinor Karlsson (V) 



   

 
 

Uppdatering av plan för avveckling av Rosenlundsverket 

Förslag till beslut 
I styrelsen för Göteborg Energi AB: 
 
Jag föreslår att styrelsen beslutar att 

1. godkänna föreliggande rapport ”Statusrapport gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket”  

2. översända rapporten till Stadshus AB för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att ge Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB 
uppdraget att ta fram en färdplan för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket 
blir möjlig till år 2040-2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring och 
återkomma till kommunstyrelsen med en kontinuerlig uppdatering gällande planen.  
 
Arbetet med färdplanerna pågår och olika alternativ utreds. Drivande för investeringarna är 
stadsutvecklingen, förnyelsebehov i anläggningsparken och omställningen till förnybara 
bränslen. Planering sker med avsikten att samtidigt möjliggöra för en tidig avveckling av 
Rosenlundsverket.  
I fjärrvärmesystemet kan produktions- och distributionskapaciteten förstärkas från Sävenäs 
och/eller Ryaområdet. Utökat samarbete med Mölndal Energi och digitalisering av 
fjärrvärmecentralerna kan minska det totala behovet av ny produktionskapacitet. För fjärrkylan 
behöver nya centrala produktionsanläggningar etableras i närtid för att möta den ökade 
efterfrågan på kyla. En ny fjärrkylaanläggning i Skeppsbroområdet kommer att behövas när 
Rosenlundsverket avvecklas. Dagens bedömning är att en avveckling kan ske tidigare och med 
fördel under första halvan av 2030-talet. Merkostnaderna för avvecklingen bedöms inte 
överstiga de 3,5 mdkr som tidigare redovisats till kommunfullmäktige.  
Såväl tidplan som kostnad gäller förutsatt att inget oförutsett inträffar samt att nya centrala 
produktionsplatser för kyla kan erbjudas i rätt tid. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Bedömningen är att merkostnaderna för en avveckling av Rosenlundsverket inte kommer att 
överstiga de 3,5 mdkr som tidigare redovisats. För fjärrvärmen är merkostnaden svår att 
särredovisa då avvecklingen möjliggörs av investeringar som behöver ske till följd av 
förnyelsebehov och bränsleomställning i anläggningsparken. För kylan är avvecklingskostnaden 
beroende av möjligheten till nya centrala produktionsplatser. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En tidigare avveckling innebär att fastigheten kan tillgängliggöras för andra ändamål. 
Luftföroreningarna i närmiljön minskar när förbränningen avvecklas. En optimering av 
energisystemen med avseende på effektbehov, återanvändning av befintlig infrastruktur för 
fjärrkyla samt samplanering av flera systemperspektiv ger en optimerad resursanvändning och 
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bidrar till bibehållen konkurrenskraft där kunden väljer fjärrkyla och fjärrvärme framför andra 
energilösningar även i framtiden. 

Bedömning ur social dimension 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
 

Bilagor 

1. Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket  



   

Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade vid mötet 2019-10-17 att ge Göteborgs Stadshus AB och 
Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan för verksamheten så att en avveckling av 
Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040 – 2045. Bolagen ska fokusera på en process utan 
kapitalförstöring, och återkomma till kommunstyrelsen med kontinuerlig uppdatering gällande 
planen. 
Ärendet avser beslut om den första uppdateringen till kommunstyrelsen vilken beskriver hur 
arbetet med planen för avveckling av Rosenlundsverket framskrider. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige behandlade 2019-10-17 återrapportering från Göteborg Energi AB och 
Göteborgs Stadshus AB rörande kostnadsberäkningar för en avveckling av Rosenlundsverket. 
Dessutom behandlades återrapportering från Göteborgs Stadshus AB rörande konsekvenserna 
av en flytt av Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och 
stadsbyggnadsperspektiv. Utredningsuppdragen till Göteborg Energi AB och Göteborgs Stadshus 
AB beslutades i kommunfullmäktige 2018-02-22 och förklarades vid återrapporteringen 2019-
10-17 fullgjorda. 
 
Vid återrapporteringen till kommunfullmäktige 2019-10-17 redogjordes för konsekvenser av 
två scenarion för avveckling: 

1. Fullständig avveckling av såväl värme- som kylaproduktion vid Rosenlund. 
Avvecklingshorisont 10 år. Bedömda utgifter ca 3,9 miljarder kronor (senare reviderad 
till ca 3,5 miljarder kronor) 

2. Fullständig avveckling av värmeproduktion vid Rosenlund och flytt av kylaproduktion 
under mark på fastigheten. Avvecklingshorisont 10 år. Bedömda utgifter ca 3,6 miljarder 
kronor (senare reviderad till ca 3,2 miljarder kronor) 

Styrelsen i Göteborg Energi AB beslutade dessutom att utreda ett alternativ där 
Rosenlundsverket bibehålls med en planeringshorisont mot 2050. Bedömda utgifter i detta 
alternativ beräknades till ca 1,2 miljarder kronor och innehöll åtgärder bland annat för 
konvertering av bränslen och reinvesteringar i nya pannor. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid mötet 2019-10-17, i enlighet med yrkande från M, L, C och S, 
att ge Göteborgs Stadshus AB och Göteborg Energi AB i uppdrag att ta fram en färdplan för 
verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket blir möjlig till år 2040 – 2045. Bolagen 
ska fokusera på en process utan kapitalförstöring, och återkomma till kommunstyrelsen med 
kontinuerlig uppdatering gällande planen. 
 
Uppdatering gällande planen 
Arbetet med färdplanerna för fjärrvärme och fjärrkyla pågår vilket beskrivs närmare i bilaga 1, 
”Statusrapport gällande plan för avveckling av Rosenlundsverket”. 
 
Färdplanen för fjärrvärme planeras huvudsakligen utifrån två perspektiv; fjärrvärme från enbart 
återvunna och förnybara källor samt  reinvesteringsbehov för att ersätta gammal uttjänt 
infrastruktur. Förändringarna är nödvändiga för att upprätthålla konkurrenskraft hos kund, för 
att bibehålla leveransförmågan över tid och för att minska den ekonomiska riskexponeringen på 
bränslemarknaden. Samtliga investeringar planeras med avsikten att möjliggöra för en 
avveckling av Rosenlundsverket.  
Flera alternativ utreds i dagsläget. Möjliga förstärkningar i produktions- och 
distributionskapacitet kan vara antingen från Sävenäs och/eller Ryaområdet. I Rya pågår en 



förstudie för en ny fliseldad bioångpanna med planerad driftstart år 2027. I Sävenäs finns 
reinvesteringsbehov och tillgång till utrymme vilket erbjuder möjlighet till förstärkning.  
För att minska systemets totala effektbehov diskuteras utökat samarbete med Mölndal Energi 
där effekt och reservkapacitet i större utsträckning kan delas mellan parterna. Därutöver utreds 
hur tillgänglig energi och effekt kan användas mer resurssnålt genom uppkoppling och styrning 
av centraler. 
Färdplanen för fjärrkyla präglas framförallt av stadsutvecklingen. En dryg fördubbling av 
effektbehovet förväntas de närmsta 10 åren. Den expansion som tidigare planerades i 
Rosenlundsverket är inte längre ett alternativ varför nya etableringsmöjligheter i Frihamnen, 
Gullbergsvass och Skeppsbron utreds tillsammans med staden. Den första anläggningen behöver 
stå klar redan 2025 för att undvika en bristsituation. 
Distributionsledningar för fjärrkyla är utrymmeskrävande och kostnadsdrivande vilket utgör 
starka incitament för central etablering och återanvändning av befintlig infrastruktur. En ny 
anläggning i Skeppsbroområdet bedöms därför som nödvändig när Rosenlundsverket avvecklas.  

Inriktningen, för såväl fjärrvärme som fjärrkyla, är att Rosenlundsverket ska avvecklas så snart 
som möjligt men att det inte får ske på ett sådant sätt att leveranssäkerheten äventyras. 

Tidplan och ekonomi 
Dagens bedömning är att en avveckling av Rosenlundsverket sannolikt kan ske tidigare än 2040-
2045 och att en avveckling under första halvan av 2030-talet vore att föredra. 
Kostnaden för avveckling av Rosenlundsverket bedöms inte överstiga de 3,5 mdkr som tidigare 
redovisats men merkostnaden för fjärrvärmen kan vara svår att särredovisa då flera av 
investeringarna som möjliggör för avvecklingen snarare drivs utifrån klimat- och 
förnyelsebehov. 
Bedömd tidplan och kostnad gäller under förutsättning att inga oförutsedda händelser inträffar 
samt att nya centrala produktionsplatser för kyla kan erbjudas. 

Återrapportering till Kommunstyrelsen 
Planen för avveckling av Rosenlundsverket är beroende till omgivande förutsättningar och kan 
snabbt förändras. Nästa återrapportering till kommunstyrelsen planeras till 2023. 

Konsekvens vid beslut 

Vid beslut översänds statusrapporten till Göteborg Stadshus AB för vidare beredning. 
Kommunstyrelsen informeras under våren 2022. 

Konsekvens om ej beslut 

Utan beslut får återrapportering till Kommunstyrelsen skjutas framåt i tid. 

Göteborg Energis bedömning 

Rekommendationen är att styrelsen godkänner föreliggande ”statusrapport gällande plan för 
avveckling av Rosenlundsverket” för återrapportering till kommunstyrelsen enlig 
kommunfullmäktiges beslut 2019. 

Göteborg som ovan 

Alf Engqvist 
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Annsofie Rajgård 2021-10-12 
Uppdragsgivare (namn/enhet) Diarienr 10-2020-0007 

Statusrapport gällande plan för avveckling av 
Rosenlundsverket 

Bakgrund 
Göteborg Stadshus AB och Göteborg Energi AB levererade under våren 2019 en 
utredningsrapport som översiktligt beskriver bedömda konsekvenser av en flytt av 
Rosenlundsverket ur ekonomiskt-, geografiskt-, miljö- och stadsbyggnadsperspektiv. 
Den sammanfattande bedömningen var att en fullständig avveckling av såväl 
värmeproduktionen som kylaproduktionen i Rosenlundsverket kan medföra utgifter i 
storleksordningen 3,9 mdkr (senare reviderad till 3,5 mdkr) med en avvecklingshorisont på 10 
år. Vidare var bedömningen att en avveckling som snabbast kan genomföras med ett 
tidsperspektiv på 10 år. Försörjningstryggheten i fjärrvärme och fjärrkylasystemen bedömdes 
med mindre centrala lägen och föreslagna åtgärder, bli något sämre än idag. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att uppdra Göteborg Stadshus AB och Göteborg 
Energi AB att ta fram en färdplan för verksamheten så att en avveckling av Rosenlundsverket 
blir möjlig till år 2040-2045. Bolagen ska fokusera på en process utan kapitalförstöring och 
återkomma till kommunstyrelsen med en kontinuerlig uppdatering gällande planen. 

Denna rapport avser en första återrapportering. 

Planering av stadens energisystem 
Göteborg Energis energisystem för värme och kyla står inför flera stora utmaningar framöver. 
Fjärrvärmesystemets produktionsanläggningar börjar bli till åren och förnyelsebehovet är stort 
och brådskande. Samtidigt behöver företaget ställa om mot förnybara bränslen för att minska 
sin klimatpåverkan och den bränsleprisexponering som föreligger i dagens produktionsmix. För 
fjärrkylan är stadsutvecklingen med stor utökad efterfrågan på kyla den enskilt största 
utmaningen. Målsättningen i utformningen av framtidens energisystem är att skapa så mycket 
värde som möjligt av planerade investeringar, där det mest grundläggande är att säkerställa 
trygga, prisvärda och hållbara energileveranser till göteborgarna över tid.  

Under hösten har Göteborg Energis styrelse haft fördjupad dialog kring energisystemens 
utmaningar och möjligheter. Vägvalen för energisystemen är en ständig avvägning mellan 
leveransförmåga, ekonomi och risk. Konsekvensen av en åldrande anläggningspark är att 
felfrekvensen succesivt ökar vilket äventyrar ekonomi och leveransförmåga. Situationen 
förstärker beroendet till systemets reservkapacitet vilket blev särskilt tydligt under föregående 
driftsäsong. Förnyelsen och omställningen i fjärrvärmesystemet kommer att kräva stora 
investeringar de närmsta åren då flera nya produktionsanläggningar behöver tillkomma 
systemet. Förändringarna drivs inte i första hand av Rosenlundsverkets avveckling men 
planeras med avsikten att möjliggöra för en avveckling.  
Beslutad inriktning är att en avveckling av Rosenlundsverket ska ske så snart det är möjligt men 
att leveranssäkerheten inte får äventyras. En bristsituation skulle inte bara innebära 
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konsekvenser för kund och stad utan även vara skadligt för varumärket och för fjärrvärmens 
konkurrenskraft. 
Motsvarande inriktning gäller även för fjärrkylan. För att undvika bristsituation och säljstopp 
behöver tillkommande kylabehov hanteras först. Först därefter kan en plan för ersättning och 
avveckling av verksamheten i Rosenlundsverket verkställas.  

Följande avsnitt redogör närmare för de utmaningar som är drivande för planeringen i 
energisystemutvecklingen. 

Fjärrvärme från återvunna och förnybara källor 
Klimatfrågan har klättrat på agendan under senare år och insikterna att vi behöver agera för att 
motverka klimatförändringarna återspeglas i globala och lokala förväntningar på en snabb 
omställning i energibranschen. Vidare signalerar fjärrvärmekunderna motsvarande förväntan 
med en tydligt bristande acceptans för fossila bränslen. 2020 skärpte Göteborg Energi sina 
hållbarhetsambitioner då målet om att all fjärrvärme ska komma från återvunna och förnybara 
källor tidigarelades från 2030 till 2025. Målet är även en del av Göteborgs stads 
klimatsstrategiska program.  
Förutom de klimatstrategiska målsättningarna finns också goda ekonomiska incitament för en 
omställning till mer förnybara bränslen. En betydande andel av spetslastproduktionen eldas 
med gas, vilket är en stor ekonomisk riskexponering i rådande marknadsläge. 
Förflyttningen kräver investeringar i bränslekonvertering, i nya biobränsleanläggningar och i 
lösningar som bidrar till en bättre energianvändning samt ett effektivare resursutnyttjande. Tre 
av fyra pannor i Rosenlundsverket bränsleförsörjs på fossil eldningsolja och den fjärde på gas 
vilket innebär att de blir direkt berörda av omställningen. 

Stadsutveckling och kundefterfrågan 
Staden växer och antalet kunder som ansluter sig till fjärrvärme och fjärrkyla ökar. Expansionen 
är framförallt koncentrerad till nya stadsutvecklingsområden. Effektivare energianvändning och 
klimatsmart nybyggnation förväntas balansera upp expansionen med endast en svag ökning av 
effekt och energibehov i fjärrvärmesystemet över tid. För fjärrkylan ser prognosen väsentligt 
annorlunda ut. En dryg fördubbling av kylabehovet förväntas de närmsta 10 åren. Expansionen 
är inte bara viktig för fjärrkylaaffären utan bidrar också till att begränsa behovet av ny 
elkapacitet i staden. 
Det är av väsentlig vikt att leveransförmågan av kyla och värme till befintliga och nya områden 
redan nu planeras utifrån en framtid utan Rosenlundsverket. Då tillgången till mark i centrala 
lägen är begränsad och eftertraktad och då konkurrensen om utrymme för infrastruktur under 
mark är påtaglig, behöver behoven lyftas och beaktas när nya detaljplaner tar form.  
Inför en avveckling av Rosenlundsverket krävs förstärkningar av värmedistributionen in mot 
centrum samt nya centrala produktionsplatser för kyla.  

Förnyelsebehov i befintlig anläggningspark 
Etableringen av fjärrvärme i Göteborg påbörjades i Rosenlundsverket under 60-talet och 
systemet byggdes ut kraftigt fram till mitten av 80-talet. På grund av en snabb och kraftig 
expansion har fjärrvärmen kunnat kapitalisera på sina tillgångar under lång tid och bortsett Rya 
KVV har stora investeringar i produktionskapacitet kunnat undvikas de senaste 30-40 åren. 
Anläggningarna börjar nu bli till åren och tillgängligheten i pannorna blir alltmer utmanande att 
upprätthålla. Reinvesteringsbehovet är att betrakta som nödvändigt och brådskande. 
Bedömningen är att 60-70% av den egna produktionskapaciteten behöver reinvesteras de 
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närmsta 5-15 åren. Rosenlundsverket är systemets äldsta produktionsanläggning och därmed 
inget undantag.  

Färdplan Fjärrvärme 
Arbetet med färdplanen för fjärrvärme pågår och flera alternativ för hur en avveckling av 
Rosenlundsverket kan åstadkommas utreds fortfarande. 
Efter kommunfullmäktiges beslut har dock investeringsplanen för Rosenlundsverket 
omvärderats. Tidigare planerades för reinvesteringar i bränslebyte och en förnyelse av pannor 
år 2030. Istället sker nu planering utifrån inriktningen att möjliggöra för en så tidig avveckling 
som möjligt. 
Befintliga pannor är byggda på 60-talet och tre av fyra eldas i huvudsak med fossila bränslen. 
Tillgängligheten upprätthålls inte utan ansträngning och att bibehålla en tillräckligt hög 
tillgänglighet över en längre tid är en såväl praktisk som ekonomisk utmaning. En avveckling är 
även i linje med Göteborg Energis inriktning om en fjärrvärmeleverans enbart baserad på 
återvunnen och förnybar energi.   

Flera olika satsningar och investeringar utreds och kommer i slutändan leda till att 
Rosenlundsverket kan avvecklas. Utgångspunkten är att i första hand optimera användningen av 
energi- och effekt i systemet för att därefter förstärka med nödvändig distributions och 
produktionskapacitet.  
Likt flera andra energibolag, exempelvis Sthlm Exergi, utreds teknik och potential med 
uppkoppling och fjärrstyrning av kundcentraler. Behovet av att investera i ny effektreserv kan 
hållas ned om tillgänglig energi kan fördelas mer optimalt mellan kunderna i en bristsituation.  
Med samma syfte planeras för ett utökat samarbete med Mölndal Energi. Genom att förstärka 
sammankopplingen mellan systemen finns möjlighet till gemensam driftoptimering, delad 
investeringsnytta och delad effektreserv. 

Oavsett ovanstående åtgärder kommer förstärkningar i produktions- och distributionskapacitet 
att vara nödvändigt. Mölndals produktionssite Riskulla i söder, Ryaområdet i väst samt 
Sävenäsområdet i öst är exempel på placeringar som bedöms som särskilt lämpliga för 
etablering av ny produktion. I Rya pågår en förstudie för en ny fliseldad bioångpanna med 
planerad driftstart år 2027. I Sävenäs finns reinvesteringsbehov och tillgång till utrymme vilket 
erbjuder möjlighet till förstärkning. Därutöver kommer distributionskapaciteten in mot centrum 
att behöva förstärkas.  

Färdplan Fjärrkyla 
Arbetet med färdplanen för fjärrkyla pågår. 
Fjärrkyla är inne i en expansiv fas. Inom en 10 års period förväntas stadsutvecklingen bidra till 
en dryg fördubbling av dagens totala effektbehov. Den utökade produktionskapaciteten var 
planerad i Rosenlundsverket. Att avveckla Rosenlundsverket innebär således både praktiska och 
ekonomiska utmaningar då inte bara befintlig (30 MW) utan också tillkommande (90 MW) 
produktionskapacitet behöver omlokaliseras. Till skillnad från fjärrvärmen är möjligheterna 
mer begränsade. Såväl kundunderlag som befintlig infrastruktur är belägen i de centrala delarna 
av staden. I gemensam arbetsgrupp med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och 
Älvstranden utveckling utreds nu möjligheten till nya centrala etableringar i Frihamnen, 
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Gullbergsvass och Skeppsbron. För att möta kundefterfrågan behöver den första anläggningen 
stå klar senast 2025. 
Produktionsanläggningarna för fjärrkyla har till sin fördel att de kräver begränsat utrymme, kan 
göras helt tysta och gestaltningen kan anpassas till omgivningen. Även etablering, helt eller 
delvis, under mark är möjligt, vilket ofta tillämpas i andra städer som i tex Paris.  
Fjärrkylans behov av stora ledningsdimensioner gör att nya distributionsledningar snabbt blir 
både utrymmeskrävande och kostnadsdrivande. Central utbyggnad av fjärrkyla är därför att 
föredra ur ett såväl systemmässigt som ekonomiskt perspektiv . En återetablering på lämplig 
plats i Skeppsbroområdet kommer att vara nödvändigt och innebär, beroende på placering, att 
viktig och värdefull nätinfrastruktur kan återanvändas.  

Tidplan och Ekonomi 
I färdplanerna för fjärrvärme och fjärrkyla finns behov av förstärkning och investering i närtid. 
Dagens bedömning är därför att en avveckling av Rosenlundsverket kan ske tidigare än 2040-
2045 och att en avveckling under första halvan av 2030-talet vore både möjligt och att föredra 
av praktiska och ekonomiska skäl. Merkostnaden för att avveckla Rosenlundsverket bedöms inte 
överstiga de 3,5 mdkr som tidigare redovisats. Det ska dock tilläggas att kostnaden för i vart fall 
fjärrvärmen är svår att särredovisa då flera av investeringarna som möjliggör för avvecklingen 
snarare drivs utifrån klimat- och förnyelsebehov. 

Risk 
Bedömningen av tidplan och ekonomi gäller under förutsättning att inga oförutsedda händelser 
inträffar samt att nya centrala produktionsplatser för kyla kan erbjudas. De största riskerna med 
bärighet på genomförbarhet, tidplan och ekonomi finns listade i tabell 1. 

Risknr. Risk Sannolikhet Konsekvens 
1. Brist på nya produktionsplatser för fjärrkyla Mellan Hög 

2. Långa handläggningstider begränsar möjligheter 
till etablering av ny produktion och distribution 
(detaljplaner, miljötillstånd, marktillgång, 
ledningslägen, bygglov) 

Mellan Hög 

3. Minskad leverans av spillvärme från 
raffinaderierna  

Mellan Mellan 

4. Nya skatter och myndighetsbeslut av betydande 
karaktär 

Mellan Låg 

5. Begränsningar i investeringsmedel Låg Mellan 
Tabell 1. Risker med väsentlig påverkan på tidplan och ekonomi 
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