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Abstract
The objective of this study is to examine the sustainability of recovering industrial waste
heat from several heat sources in a foundry constructed in a plant belonging to ITT Water
and Wastewater in Emmaboda, Sweden. A triple bottom line perspective will be applied
to achieve this objective. The triple bottom line approach takes into account ecological
and social performance in addition to financial performance. The technology for
recovering the waste heat is a Borehole Thermal Energy Storage (BTES) which is a
construction consisting of 140 vertical boreholes, 150 meters deep with an internal space
of four meters.

The calculated amount of energy for storage is approximately 3800 MWh annually. Of
this amount 2500 MWh are expected to be utilized, while storage losses accounts for the
remaining part. The value of the recovered heat is 2,78 million SEK. The project entails a
price cut of 80 % between the stored heat and the current price for district heating.

Negative environmental impacts from the borehole site are expected to be marginal. The
environmental gains consist of a direct carbon dioxide reduction by approximately 22
tons and 1296 tons if the recovered waste heat is to replace oil based heating.

By Conclusion: The project is desirable from a triple bottom line perspective since it
economically feasible and environmentally friendly and contributes to a transition to
energy efficient society.
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1. Introduktion
Sedan 70‐talets mitt har byggforskningsrådet (dagens Formas) på mandat av regeringen
stimulerat forskning för att utveckla ett effektivare energianvändande baserat på
förnyelsebar energi. Ett syfte för denna forskning har varit att säkra värmeförsörjning till
lägre kostnad samt minimera den miljöpåverkan som värmeproduktionen för med sig.

Ett av forskningsområdena som har påvisat en hög potential är säsongslagring av
värmeenergi i borrhålslager. Förmågan att säsongslagra värmeenergi är en förutsättning
för att kunna utnyttja solenergin samt industriell spillvärme på sommaren till
uppvärmning under vinterhalvåret. Denna studie kommer att fokusera på borrhålslager
för säsongslagring av värme. 1

Tillämpning av borrhålslager för säsongslagring av industriell spillvärme är en lovande
teknik som har stor potential i Sverige. En avgörande faktor som bidrar till borrhålslagrets
potential är att det är geografiskt möjligt att anlägga ett borrhålslager i stora delar av
Sverige. Det svenska urberget består till stor del av granit och gnejs vilket generellt sett är
gynnsamma förhållanden för anläggning av ett borrhålslager eftersom dessa bergarter
har en förhållandevis låg porositet och därmed låg vattengenomströmning 2 . Nivån på
vattengenomströmningen i berggrunden är den enskilt största faktor som påverkar
omfattningen på lagerförlusten i ett borrhålslager.

Borrhålslager bygger på berggrundens förmåga att lagra och leda värme, den önskade
värmeväxlingen åstadkoms genom att hål borras vertikalt genom den dimensionerande
lagringsvolymen där en temperaturskillnad uppstår mellan värmebäraren (grundvatten)
och berggrunden. I borrhålen installeras en värmeväxlare i form av ett rörsystem med en
hålförsedd kona i botten som tillåter värmebäraren att cirkulera genom rörsystemet och
därigenom avge värme till berggrunden. Vid uttag av den inlagrade värmen är
proceduren den omvända, det vill säga den cirkulerande värmebäraren återtar värmen
från den uppvärmda berggrunden. Utformningen av lagret måste anpassas i varje enskilt

1
2

Edstedt, Nordell, 1994
Freden, Curt, 2009
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fall utifrån energiförutsättningar, geologisk komposition av berggrunden samt
hydrologiska förutsättningar 3 .

ITT Water & Wastewater är ett internationellt företag som finns representerat i 130‐talet
länder. ITT är världsledande tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och
omrörare, av sammanlagt 4000 anställda återfinns ca 1200 vid fabriken i Emmaboda.
Produktionsanläggningen innefattar ett gjuteri och fyra produktverkstäder, sammantaget
så är produktionsanläggningen energieffektiv vilket framgår av att anläggningen 2006
tilldelades Gjuteriföreningens energipris. Trots att ITT har arbetat proaktivt med
effektiviseringar sedan 1997 så är gjuteriet en enhet som förbrukar stora mängder
energi, år 2009 uppgick elförbrukningen till 18,500 MWh och fjärrvärmeförbrukningen till
900 MWh 4 . Detta resulterar i att en stor mängd spillvärme produceras som under
sommartid kyls bort via ett vattenburet kyltorn.

Det projekterade borrhålslagret har till syfte att lagra in överskottet av den industriella
spillvärme som det inte finns avsättning för på det interna fjärrvärmenätet och därmed
minska andelen köpt fjärrvärme från Emmaboda Energi AB. Den dimensionerande mängd
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värmeenergi som kommer lagras in uppgår till 3800 MWh, av dessa 3800 förväntas 2500
kunna återvinnas, resterande mängd blir lagerförluster.
Definition på industriell spillvärme: Överskottsenergi som ej kan
nyttiggöras internt och där alternativet är att värmen släpps ut till
omgivningen.
Det aktuella borrhålsprojektet är således ett steg i att effektivisera energianvändningen
genom att återvinna spillvärme, som utgör det största utflödet av energi som tillförs den
industriella processen. Endast en liten del av den energi som tillförs industrin återfinns i
slutprodukterna.

Geoenergi klassificerades som en förnybar energikälla 2007 men trots detta har
geoenergibranschen hamnat i periferin till förmån för sol, vind och vattenkraft. Få
initiativ från myndigheter har gjorts för att offentliggöra potentialen inom geoenergi för
allmänheten, vilket har resulterat i att kunskapen om vad geoenergi står för är bristfällig.
I ett samhälle där energieffektivisering blir en allt viktigare aspekt har geoenergi en viktig
funktion att fylla, dels beroende på den höga verkningsgrad som geoenergisystem
uppnår och dels ur ett miljöhänseende. 5

Det aktuella borrhålsprojektet initierades år 2000. Slutdatum för projektet beräknas till
mitten av juni 2010, det råder dock vissa osäkerhetsfaktorer som potentiellt sätt kan
försena projektet vilka är borrningsarbetet och det efterföljande montaget av
värmeväxlarna. Dessa två moment påbörjades i början av 2010 och beräknas vara färdiga
i mitten av maj. Efter att lagret har färdigställts återstår det justering av VVS systemets
styr och reglerteknik innan projektet i sin helhet kan anses vara färdigställt.
Värmepumpen som är en vital komponent i borrhålsprojektet köptes in år 2008 och
sattes i drift 2009. 6

5
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1.1 Disposition
Studiens disposition efter introduktionen följs av ett metodkapitel där syftet för studien
och ITT:s projektspecifikation presenteras. Val av metod och material diskuteras. I det
efterföljande kapitel två behandlar jag resultatdelen där borrhålsprojektets olika aspekter
presenteras. Miljö, ekonomi, hydrogeologiska förutsättningar, konstruktion och
projektutförande ligger som grund för kapitel fyra där hållbarhetsaspekterna för projektet
utvärderas. Kapitel tre baseras på en intervju med företrädare för Emmaboda Energi AB
där påverkan på deras fjärrvärmenät diskuteras som ett resultat av borrhålslagrets
energibesparande funktion. Kapitel fem presenterar den övergripande nationella
potentialen för tillvaratagande av industriell spillvärme, möjligheter och faktorer som
försvårar ett utnyttjande diskuteras. Det avslutande kapitel sex kommer att sammanfatta
de viktigaste resultaten av studien.

1.2 Syfte/Frågeställning
Syftet med studien är dels att undersöka om, och i så fall hur inlagring av industriell
spillvärme i ett borrhålslager kan bidra till hållbarhet både ur ett företags‐ och ett
samhällsperspektiv. För att kunna bedöma detta appliceras ett ramverk där
hållbarhetsaspekterna kategoriseras i tre övergripande ämnesområden: Miljö, Ekonomi
och Socialt, (triple bottom line perspektivet). Syftet med detta är att kunna presentera en
övergripande bild av hur projektet kommer att påverka både ITT som individuellt företag
och samhället i stort. 7 Detta ramverk går i linje med ITT:s hållbarhetspolicy som avser att
balansera och förbättra ekonomi, miljökvalitet, säkerhet, hälsa och socialt välbefinnande.

ITT som är beställare av studien har stipulerat en projektspecifikation med frågor som
skall undersökas. Dessa lyder i korthet:


Hur påverkas Emmaboda Energi AB som extern leverantör av fjärrvärme när
ITT reducerar sitt fjärrvärmebehov med ca 4800 MWh? Behandlas i kapitel 3



Dokumentation av projektet för marknadsföringssyfte. Påvisa hållbarheten ur
ett företags/samhällsperspektiv. Behandlas i kapitel 4

7

Pope, Jenny m.fl. 2004
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Hur ser potentialen ut för tillvaratagande av industriell spillvärme på det
nationella planet? Behandlas i kapitel 5

1.3 Metod och material
För att få en helhetssyn av det aktuella projekt och därmed kunna bedöma dess
hållbarhet är det av yttersta vikt att man utgår från ett ramverk som tar alla
konsekvenser i beaktning. Av denna anledning som nämnts ovan har triple bottom line
perspektivet valts.

I valet av källmaterial för studien har begreppet centralitet prioriterats vilket innebär att
primära källor dominerar. Faktum är att det råder få publikationer om både industriell
spillvärme och borrhålslager, vilket delvis har delvis försvårat studien men samtidigt
bidragit till fokusering på primära källor. Källmaterialet består främst av
samtalsintervjuer med projektgruppen. Intervjuerna har varit frekventa och utförts
under projektarbetets gång vid ITT:s anläggning i Emmaboda.

Denna form av material har lämpat sig väl för studien eftersom mina förkunskaper på
området var begränsade. Samtalsintervjuer ger en god möjlighet till samspel och
uppföljningsfrågor vilket har varit anledningen till inget frågeformulär har använts för att
styra intervjun, istället har övergripande ämnesområden diskuterats och analyserats.
Intervjuerna har sedan kompletterats med informella samtal. Min strävan har varit att

8

självständigt ta ställning till projektgruppens bedömningar. Där sekundära källor använts
har en kvalitativ textanalys applicerats för att på så vis få ut det väsentliga ur materialet. 8
För att undersöka de miljörelaterade aspekterna av projektet har jag genomfört en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna kan karaktärisera som en löpande process
under hela projekttiden. Miljöfrågorna har kontinuerligt undersökts för att minimera
osäkerhetsfaktorerna kring anläggandet av borrhålslagret. Vidare har en fortlöpande
dialog hållits med berörda myndigheter samt allmänheten för att på så vis beakta deras
åsikter. Någon enhetlig praxis för utformandet av miljökonsekvensbeskrivningen är svårt
att applicera eftersom platsspecifika förhållandena ofta är individuella, av denna
anledning är en standardiserad metod varken möjlig eller önskvärd 9 .

Den ekonomiska analysen av projektets totala kostnader har utförts som en
livscykelkalkyl. Detta sätt att räkna lämpar sig för produkter/projekt som förbrukar el
under driftfasen. Drift och underhåll utgör ofta stora kostnadsposter för företaget under
livscykeln för projektet. Därför är det viktigt att inkludera dessa kostnader för att få den
verkliga kostnaden för projektet 10 .

Kapitel 5 och 6 kommer att avslutas med en så kallad SWOT – analys som är ett verktyg
som på ett översiktligt sätt kartlägger vilka styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses),
möjligheter (Oppotunities) och risker (Threats) som finns med projektet.

2 Projektering av ITT:s borrhålslager
2.1 Systembeskrivning
ITT använder ur miljösynpunkt ingen oljebaserad uppvärmning av sina
produktionslokaler, istället har företaget övergått helt till fjärrvärme. ITT:s fjärrvärmenät
är uppdelat på två kretsar, ett internt (T12, T19) och ett externt som laddas av
Emmaboda Energi AB. Den totala fjärrvärmeförbrukningen uppgick till 5,7 GWh år 2009,

8

Esaiasson, Peter m.fl. 2006
Lothigius, Jan. 1995
10
Miljöstyrningsrådet, http://www.msr.se/sv/Upphandling/LCC‐och‐miljoekonomi/Generell‐LCC‐kalkyl/
9
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utöver detta återvanns ca 4,2 GWh från gjuteriets spillvärme som avsattes på ITT:s
interna fjärrvärmenätet. 11

Merparten av den spillvärme som produceras i gjuteriet kommer från två smältugnar på
vardera 5 MW. Kopplat till ugnarna finns en vattenburen kylkrets där temperaturen på
kretsen varierar mellan 45 och 70° C beroende på hur långt smältprocessen har kommit.
När ett värmebehov uppstår på det lokala fjärrvärmenätet – antingen T12 eller T19‐ så
pumpas spillvärmen över till dessa kretsar. Under sommarmånaderna då värmebehovet
endast består av uppvärmning av tappvarmvatten föreligger det således ett behov av att
leda bort spillvärmen. Spillvärmen leds då via en värmeväxlare till en bassäng på 125 m3.
Om vattentemperaturen överstiger 34°C i bassängen aktiveras ett kyltorn genom vilket
spillvärmen kyls av. Detta sker då det inte finns någon avsättning för spillvärmen på det
lokala fjärrvärmenätet. Överskott av spillvärme som uppkommer under sommartid
kommer att pumpas ner i borrhålslagret för säsongslagring tills ett värmebehov uppstår
på den interna fjärrvärmekretsen. 12

Bild 1. Smältugn II i gjuteriet. Foto Christer Carlstedt
11
12

Miljörapport, 2009
Samtalsintervju med Leif Rydell
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I gjuteriet finns en rad värmekällor utöver smältugnarna som producerar spillvärme –
dessa presenteras i flödesschemat nedan‐ som beräknas kunna bidra till att ladda
borrhålslagret. En kortare beskrivning av dessa värmekällor följer. Ventilationssystemet
har en samlad kapacitet att omsätta luften i gjuteriet 10ggr/h. Gjuteriet har en total
volym på 70,000 m3 vilket sammantaget ger en total omsättning på 700,000 m3/h. För att
undvika att ventilera gjuteriet med kall uteluft under vintertid så återvinns värme från
den utgående ventilationsluften som via en värmeväxlare överför värmen till den
ingående ventilationsluften. När det inte föreligger något behov av uppvärmning kommer
överskottsvärmen från ventilationssystemet att uppgraderas i en värmepump till en
adekvat temperatur för inlagring till borrhålslagret.

På sommarhalvåret då utetemperaturen är för hög för att upprätthålla en behaglig
arbetsmiljö i gjuteriet körs den ingående ventilationsluften genom värmepumpen som
kyler luften på den kalla sidan av kretsen vilket resulterar i svalare ingångsluft till
produktionslokalerna. Värmen som i och med kylningen utvinns från värmepumpen
lagras in i borrhålslagret. Ett mervärde skapas då man kan utnyttja värmepumpen både
för kylning och uppvärmning vilket därmed höjer verkningsgraden (COP‐värde) på
värmepumpen, till ett COP‐värde på ca 7 i detta fall. 13

Zeotec är en anläggning avsedd för förbränning av lösningsmedel som förbrukas i
målningsprocessen, lösningsmedlet ackumuleras i en absorbatorbädd där det förbränns
under natten och avger stora mängder värme. Värmen överförs till bassängen via en
värmeväxlare, mängden värme som återvinns under en dagscykel kan uppgå till 100 kWh
och på årsbasis visar statistik att som mest har 93 MWh återvunnits från Zeotec.
En ytterligare värmekälla är den kyltunnel som har till uppgift att kyla det gjutna godset,
tidigare användes frånluftsfläktar för att leda bort värmen men i dagsläget leds luften till
ett nålbatteri där lufttemperaturen sänks från 35°C till 20°C. Denna temperatursänkning
på ca 15°C genererar en energimäng på 400 kWh. Därefter leds den 20°C luften till en
värmepump där temperaturen uppgraderas och pumpas vidare ut på det lokala

13

Samtalsintervju med Leif Rydell
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fjärrvärmenätet. Då värmebehovet är lågt kommer överskottet att lagras in i
borrhålslagret. 14

Ett par mindre värmekällor som ligger utanför gjuteriet produktionslokal kommer också
att användas, dels är det en kompressorcentral som genererar värme samt kylning av N‐
hjul.

Figur1. Flödesschema för anslutning av borrhålslager till internt fjärrvärmenät.

14

Samtalsintervju med Leif Rydell
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2.2 Funktionsbeskrivning av borrhålslagret
Ett borrhålslager har efter platsspecifika förutsättningar visat sig vara den mest lämpade
metoden att säsongslagra överskottet av spillvärmen från ovan nämnda värmekällor.
Borrhålslagret kommer att få en behovsutjämnande funktion både säsongsmässigt som
under kortare tidsperioder, exempelvis under nätter och helger. Borrhålslagret bidrar
också till en förbättrad processtabilitet eftersom lagret kan användas för kylning om
kyltornet skulle drabbas av driftstopp och därmed förhindra produktionsstopp i gjuteriet.
Projektet kommer vidare att inkludera en värmepump med en tillförd effekt på 140 kW
och en genererande värmeeffekt på 600 kW vars funktion är att höja temperaturnivån på
spillvärmen från kyltunneln samt ventilationssystemet som har en för låg temperatur för
direkt återvinning. Värmepumpen kommer att generera hälften av den spillvärme som
finns tillgänglig för inlagring till borrhålslagret under sommartid. 15
Tabell 1. teknisk data för borrhålslager i
Emmaboda
Lagringsvolym

300,000 m3

Jordtäckning

5‐10 m

Bergartstyp

Granodiorit

Termisk ledningsförmåga

3,03W/m, K

Lagrets markyta

52 x 36 m

Antal borrhål

140 st

Borrhålsdjup

150 m

Borrhålsavstånd

4m

Borrhålsdiameter

108‐115 mm

Cirkulationssystem

Öppet system

Tillförd energimängd/år

3800 MW/h

Uttagen energimängd/år

2500 MW/h

Max tilloppstemperatur

70°C

Min returtemperatur

40°C

Värmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Grundvatten (ph)

7,2

15

SWECO, 2010‐01‐20
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2.3 Lagrets utformning/konstruktion

Borrhålslagret består av 140 rörförsedda borrhål som vardera har ett djup av 150 m och
med ett inbördes avstånd på fyra meter. Lagret har en sektionering som bygger på att en
central kärna skall fungera som korttidslager under vintertid då återvinningen sker under
nätter, helger samt vid behov av spetslastning. I dessa centrala sektioner kommer
lagertemperaturen att vara högst och uppgå till ca 65‐70°C, denna del av lagret kommer
främst att användas då värmebehovet är högt vid kalla förhållanden. Vid mer moderata
vintertemperaturer utnyttjar man istället de perifera delarna av lagret där temperaturen
är lägre.

Borrhålen kommer att placeras med ett inbördes avstånd på 4 m, den givna
sektioneringen ger en total rektangulär yta på 52 × 36 m. Efter rörläggning kommer hela
ytan att täckas av ett 40 cm tjockt lager av isolerande skumglas för att minimera
lagerförlusterna. Den totala borrhålsytan uppgår till 2000 m2.
Borrhålslagrets anslutning till det interna fjärrvärmenätet sker via en värmeväxlare.
Stamledningarna från lagrets olika sektioner är utrustade med reglerventiler och
temperaturgivare för att kunna använda olika sektioner beroende på värmebehov i
anläggningen. Utgångspunkten blir att ladda lagret med spillvärme från botten och
successivt uppåt, uttag av värme kommer också att starta från botten av lagret. Denna
laddningsstrategi förväntas reducera lagerförlusterna och därmed bibehålla en hög
uttagstemperatur. 16

Värmeväxlingstekniken är avgörande för hur effektivt värmen i kollektorrören växlas mot
bergmassan. En prototyp av en borrhålsvärmeväxlare har tagits fram av Pemtec AB för
att öka effektiviteten på värmeväxlingen. Prototypen består av ett plastmaterial (PP‐
H100) som är temperaturbeständigt upp till 80°C. Polyeten som normalt används som
material i kollektorrör tappar sin hållfasthet vid 20°C. Den ökade
temperaturbeständigheten och den förbättrade effektiviteten som uppnås är det
primära skälet till att en prototyp har tagits fram.

16
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En ytterligare faktor som har tagits i beaktning i prototypens konstruktion för att
maximerar värmeväxlingen är att värmebäraren (grundvatten) skall stå i direkt kontakt
med borrhålsväggen där ett turbulent flöde uppstår med hjälp av en fläns som också
bidrar till att värmeväxlingen förbättras. Sammantaget blir prototypen tre‐fyra gånger
mer effektiv än de värmeväxlare som i dagsläget finns på marknaden som ofta består av
slutna U‐rör. 17

Bild 2. Installation av värmeväxlare. Foto Christer
Carlstedt

2.4 Dimensionerande energiförutsättningar
Den dimensionerande lagringspotential har utifrån mätningar under 2007 beräknats till
3800 MWh varav 800 MWh utgörs av korttidslagring. Av den totala lagringsmängden
förväntas 2500 MWh kunna återvinnas, resterande mängd utgör lagerförluster. Lagret
beräknas vara insvängt efter 3‐4 år.

17
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Projektet i sin helhet med spillvärmetillförsel ‐ med borrhålslagret och värmepump
inkluderat ‐ har beräknats till en maximal effekt på 2,2 MW vilket effektmässigt bör
kunna täcka värmebehovet ner till ‐10°C (se grafen värmeeffektbehov nedan). Med dessa
förutsättningar bedöms behovet av spetsvärme från Emmaboda Energis fjärrvärmenät
som litet. En mer nyanserad bild av hur det externa fjärrvärmenätet påverkas kommer
att presenteras i kapitel 4. 18
Värmeeffektbehov (kWh)
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Värmeeffektbehov i kilowatt vid olika temperaturer. Den samlade
effekten från borrhålslagret samt värmepumpen uppgår till 2200 kW
vilket täcker värmebehovet ner till ‐10°C .
För att kunna maximera effekten på borrhålslagret är det viktigt att få en så låg
temperatur som möjligt på tilloppet och returen på den interna fjärrvärmekretsen.
Mätningar visar att returtemperaturen ligger på 35‐45°C förutom under sommaren då
den är högre eftersom det inte finns avsättning för den spillvärme som tillförs nätet.
Likaså är tilloppstemperaturen högst under sommaren med toppar på 65‐70°C.
Avgörande för effektiviteten är skillnaden (Δt) mellan returtemperaturen och
lagertemperaturen. Ju högre temperaturskillnad desto högre verkningsgrad uppnås på
borrhålslagret. Av detta skäl är det viktigt att dimensionera värmesystemet för låga
temperaturer för att på så vis uppnå en hög verkningsgrad samt att alltid ha avsättning
på det interna fjärrvärmenätet för den värme som har lagrats in till borrhålslagret 19 .
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2.5 Geologiska/hydrologiska grunder
Den geologiska placeringen av lagret ligger i anslutning till Lyckebyån. En geologisk
undersökning av berggrunden gjordes i samband med provborrning av två hål (UB1,
UB2). En okulär analys fastställde att berggrunden främst består av granodiorit
(magmatisk djupbergart) med inslag av amfibolit (metamorf bergart). Den ovanliggande
jordmånen är en grovkorning morän som skiftar i mäktighet över lagerytan, vid UB1 var
mäktigheten ca 10 m och vid UB2 ca 5 m 20 . Vid anläggning av ett borrhålslager är det en
fördel om jordmånen är grund för att minska mängden foderborrning som ofta är dyrare
än den efterföljande bergborrningen.

Berggrundens termiska egenskaper dvs. dess förmåga att lagra och leda termisk energi är
viktiga egenskaper för att borrhålslagret skall fungera väl. Mätningar har visat att
värmeledningsförmågan är 3,03W/m, K. Detta värde innebär att om
temperaturskillnaden (Δt) mellan lagret och det interna fjärrvärmesystemet ligger på
10°C kommer lagret att ge ca 30 W per borrmeter (3,03W/m,K × Δt).
Medeltemperaturen i borrhålslagret är +8°C. Dessa värden är viktiga vid
dimensioneringen av borrhålslagret.

En viktig aspekt i ett öppet borrhålssystem är grundvattnets kemiska beskaffenhet. En
riskfaktor med det öppna systemet är potentiell korrosion och utfällning av järn och kalk
som kan sätta igen rörsystemet och efterföljande värmeväxlare. En analys av
vattenkemin har konstaterat att grundvattnet inte är korrosivt och att risken därför är lår
för just korrosion eller utfällning av järn och kalk. Det aktuella ph‐värdet ligger på 7,2
vilket är ett neutralt värde 21 .

Provpumpning av de två testborrhålen (UB1,UB2) har utförts för att beräkna
berggrundens vattenledningsförmåga. Vid provpumpningen användes två
referenspumpar där man sänkte ner ett lod som mätte avsänkningen när vatten
pumpades ur UB1 och UB2. Provpumpningen visade att det råder en hydraulisk
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konduktivitet mellan brunn och borrhål (hydraulisk konduktiviteten= en vattenfylld
sprickzon som sammanbinder borrhålen). Hydraulisk konduktivitet är en faktor som
påverkar omfattningen på lagerförlusten i och med att grundvattnet i denna sprickzon
leder bort den inlagrade värmen från borrhålslagret. Ett maxvärde har satts till 2000 l/h,
om detta värde överskrids kommer borrhålet att tätas med cement för att sedan borras
om. Det bör nämnas att höga flöden som 2000 l/h inte är naturligt förekommande i
berggrunden utan endast uppstår i samband med borrningen. Antalet hål där maxvärdet
har överskridits och således har tätats uppgår till 33 stycken. 22

En geologisk faktor som har försvårat bergsborrningen och det efterföljande montaget av
värmeväxlare är en malmfyndighet som med stor sannolikhet består av magnetit som
har påträffats vid borrningen. Magnetit är en järnoxid som har en högre densitet än det
intilliggande gråberget vilket resulterar i att om borrhålet kolliderar med
malmfyndigheten kommer borrhålet att förskjutas i en riktning som överensstämmer
med strukturen på malmfyndigheten. Om ett borrhål förskjuts i en riktning bort från
lagret istället för att det förskjuts in mot lagrets centrum kan det klassificeras som ett
”dött” borrhål vilket innebär att funktionen på borrhålet blir nedsatt. Omfattningen av
detta fenomen beräknas som marginell då antalet avvikande hål bort från lagret endast
uppgår till ca 5 stycken vilket innebär att lagrets funktion inte påverkas nämnvärt 23 .

Förskjutning inom lagret har orsakat kollision mellan borrhål vilket har resulterat i att
man har fått reducera längden på den berörda värmeväxlaren. Kollision har endast
inträffat mellan fyra hål vilket betyder att endast två värmeväxlare har fått reducerad
längd. Detta bör inte påverka lagrets funktion på grund av den ringa omfattningen.

2.6 Ekonomisk analys
Den totala projektkostnaden som ITT:s ledning har beviljat borrhålsprojektet ligger på
6,365,000 kronor, utöver detta kapital har även ett KLIMP‐bidrag på 2,595,000 miljoner
kronor beviljats från Naturvårdsverket samt ett STEM‐bidrag på 180,000 kronor. KLIMP‐
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bidrag syftar till att stödja långsiktiga klimatinvesteringar och därmed minska
miljöbelastningen och uppmuntra det lokala klimatarbetet. 24 STEM‐bidraget kommer
från statens energimyndighet och avser att stödja klimatsmarta investeringar.
Kalkylerade och upphandlade priser för projektets delmoment redovisas nedan.

Entreprenadkostnader

Delmoment
Projektering
Borrentreprenad
Rakhetsmätning
Markentreprenad
Värmeväxlare
Kulvertinstallation
Byggkostnader
Elinstallationer
VVS Installationer
Styr/reglerteknik
Totalt

Kalkylerat (SEK) Upphandlat (SEK)
500000
432648
3990000
4212643
25000
12900
883800
88850
2695000
2635000
300000
255000
200000
0
250000
0
450000
130000
260000
260000
9553800
8027041

Skulle det framgå att de upphandlade priserna överstiger den kalkylerade
projektkostnaden med mer än 10 % tvingas ITT att ta fram ett nytt investeringsäskande 25 .

Investeringen medför att behovet av extern fjärrvärme minskar med 4800 varav
borrhålslagret står för 2500 MWh, resterande energimängd står värmepumpen för. För
2009 betalade ITT 580kr per MWh vilket innebär att värdet på den inbesparade energin
uppgår till ca 2,78 miljoner kronor, en summa som med största sannolikhet kommer att
öka som ett resultat av stigande fjärrvärmepriser. Ytterligare kostnader som kommer att
reduceras för ITT inkluderar minskat underhåll på kyltornet som beräknas till 120,000
kronor årligen samt ett minskat behov av köpt kommunalt vatten för kylning som uppgår
till 50,000 kronor årligen.

24
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Driftkostnaden och avskrivningskostnad uppgår till ca 370,000 kronor årligen vilket
inkluderar elförbrukningen för värmepumpen och övriga pumpar i systemet 26 . Den totala
kostnaden per kilowattimme på laddningsvärmen från borrhålslagret och värmepumpen
beräknas till ca 12 öre/kWh.

2.7 Miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivningen som redovisas i detta kapitel syftar till att presentera
en helhetssyn av borrhålslagrets förväntade negativa miljöpåverkan. Projektets
miljövinster presenteras längre fram i studien under punkt 4.2 Miljö.

En avsänkningskon av grundvattennivån kommer att uppstå vid borrningsarbetet men
eftersom berggrunden har en låg vattenledningsförmåga kommer avsänkningen endast
att sträcka sig ett hundratal meter utanför lagerområdet. Under drift kommer
grundvattennivån att återgå till normala nivåer. Brunnar i det närliggande samhället
förväntas inte påverkas nämnvärt.

Berggrunden runt lagret kommer att värmas upp till en medeltemperatur av 65‐70°C vid
full laddning, denna förhöjda temperatur skulle potentiellt kunna lösa upp mineralerna i
grundvattnet och därmed förändra den kemiska sammansättningen av grundvattnet.
Berggrundens geologiska sammansättning som råder vid borrhålslagret är enligt forskning
från International Energy Agency resistent mot temperaturförändringar, således bedöms
risken för ökad utfällning av mineraler i grundvattnet som liten.

Vid temperaturer uppemot 70°C i lagrets centrala sektioner kommer bakteriefaunan i
grundvattnet att helt slås ut. Skulle temperaturen återgå till normalt tillstånd kommer
bakteriefaunan att återhämta sig.

Risken för värmespridning från borrhålslagret styrs av i huvudsak två faktorer:
bergrundens vattengenomsläpplighet och grundvattenytans lutning. Genomsläppligheten
är uppmätt till 10‐6 m/s vilket motsvarar 2‐3 dm/år och lutningen i området är låg. Således
bedöms risken för betydande värmespridning som liten. Ett visst värmeflöde kommer att
26
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sprida sig uppåt mot markytan och medföra att en yta på ca 5000 m2 förblir tjälfri under
vintern och därmed påskynda tillväxt gräs och örter på våren. 27

Borrhålslagrets placering har medfört att en värmekulvert måste korsa Lyckebyån för att
lagret skall kunna kopplas till det interna fjärrvärmenätet. Kulverten kommer att förläggas
vid åns djupaste del för att minimera påverkan på vattenströmningen i ån.
Viss uppslamning av vattnet kommer att ske vid anläggning av kulverten men i ringa
omfattning. 28 Länsstyrelsen har givit sitt godkännande gällande denna vattenverksamhet
men samtidigt stipulerat att följande åtgärder skall vidtas för att motverka skada på
naturmiljön.
1. Om det vid arbetet uppkommer grumling som väsentligt påverkar omgivande
vatten ska geotextil användas för att avskärma området där grävning sker
2. Drivmedel m.m. till arbetsfordon ska hanteras så att mark och vatten kring
verksamhetsområdet inte förorenas. 29

Bild 3. Anläggning av värmekulvert i Lyckebyån. Foto Christer
Carlstedt
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En ytterligare fråga som har tagits upp under projektets gång är huruvida Lyckebyån (se
bild ovan) kommer att få en förhöjd vattentemperatur i och med att borrhålslagret endast
ligger ett trettiotal meter från åkanten. Även denna risk beräknas som låg då
flödeshastigheten i ån är tillräckligt hög för att en eventuell värmespridning skall
transporteras nedströms och därmed bli upptagen i en större volym vatten och därmed
inte påverka vattentemperaturen nämnvärt. 30

Som mina föregående resonemang antyder så förväntas de negativa miljökonsekvenserna
av borrhålsprojektet förbli marginella vilket stärker den miljömässiga hållbarheten i
projektet. Däremot kan de positiva miljökonsekvenserna i form av bättre
resursutnyttjande bedömas som avsevärda, vilket naturligtvis också stärker hållbarheten i
projektet.

2.8 Arbetsmiljöplan
En arbetsmiljöplan för bygg och anläggningsarbete i samband med borrhålslagret finns
tillgänglig för samtliga entreprenörer. Underhållsavdelningen inom ITT (LD) har tagit fram
ovan nämnda dokument som stipulerar skyddsregler som skall upprätthållas vid all
entreprenadverksamhet vid ITT:s anläggning. Exempelvis skall alla maskiner ha en CE‐
märkning. Alla lyftanordningar och redskap skall vara besiktade och genomgå
regelbunden kontroll. Personlig skyddsutrustning består i detta fall skyddskor och
skyddsklädsel, hjälm skall bäras inom stängslat område vilket i det aktuella fallet är vid
lagerytan. En skyddsrond har upprättats var fjärde vecka som kontrollerar att stängslet är
intakt och att skyddsreglerna följs. 31

3. Påverkan på Emmaboda Energis fjärrvärmenät
Emmaboda Energi är ett bolag som bedriver verksamheter inom energi, värme och
renhållning. Fjärrvärmeproduktionen har varit i drift sedan 1995 och riktar sig till kunder i
främst Emmaboda och Lindås. Fjärrvärmeproduktionen sker med en så stor andel
biobränsle som möjligt vilket i dagsläget innebär ca 99 %. Anläggningen omfattas av
30
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handeln med utsläppsrätter vilket medför att användning av olja minimeras. Inköp av
bränsle består av flis från lokala sågverk för att minska miljöpåverkan och kostnad från
transporter. Under 2008 producerades 49,5 GWh fjärrvärme. 32

Ett av syftena med studien som stipulerats av ITT är att undersöka hur Emmaboda Energis
fjärrvärmenät påverkas när ITT minskar sitt behov av köpt fjärrvärme med ca 4800 MWh.
Resultatet av undersökningen presenteras nedan och utvärderas i kapitel 4 under
punkten 4.3 Sociala aspekter.

Emmaboda Energi AB kommer i och med ITT:s reducering att få en överkapacitet på sin
verksamhet, likaså minskar inkomsten med ca 2,78 miljoner kronor. Den förväntade
överkapaciteten kommer inte att vara avgörande för en framtida expansion av
fjärrvärmenätet, däremot kommer det att finnas möjlighet att ansluta kunder som har en
värmekulvert framdragen till fastigheten, en så kallad förtätning av nätet. Skulle det i
framtiden bli aktuellt att expandera så kan den förväntade överkapaciteten bidra till att
möjliggöra en expansion av nätet utan att behöva uppgradera bränslepannorna och
därmed minska totalkostnaden för expansionen.

Sammantaget anser Emmaboda Energi AB att ITT:s reducering inte kommer att påverka
den övergripande strategin för verksamheten. Men företaget poängterar samtidigt att det
råder en osäkerhet kring framtida bränslepriser och klimatscenarier vilket direkt påverkar
deras förmåga att hantera den kommande överkapaciteten.

På frågan om ITT:s minskade behov kommer att resultera i en prisökning för övriga
kunder understryker Emmaboda Energi AB att de är ett kommunalt bolag som utifrån ett
rationellt perspektiv alltid försöker maximera vinsten för företaget. Den minskade
vinstmarginalen kan därför komma att innebära en prisökning för övriga kunder. Återigen
är vädret och bränslepriser avgörande för hur företaget kommer att påverkas.

En viktig fråga för ITT är hur möjligheterna ser ut att få fjärrvärme levererat vid ett
eventuellt driftstopp av borrhålslagret på ett kort varsel. Under vissa förutsättningar kan
32
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det bli bekymmersamt, exempelvis om det vid ett driftstopp av borrhålslagret råder en
låg temperatur ‐ vilket innebär att värmelasten på nätet är hög‐ kan det bli svårt att
leverera en stor mängd fjärrvärme på kort varsel. Alternativet blir då att stötta upp
produktionen med olja från Emmaboda Energis sida.

Avslutningsvis anser Emmaboda Energi AB att det inte finns några direkta begränsningar
för utnyttjande av industriell spillvärme i fjärrvärmenät. Begränsningen ligger snarare i
det fåtal industrier som har potential att leverera spillvärme till fjärrvärmenätet, i
dagsläget finns endast ITT med den kapaciteten. 33

4. Hållbarhetsaspekter ur ett företagsperspektiv
För att på ett systematiskt sett utvärdera borrhålstekniken och tillvaratagandet av
industriell spillvärme ur ett företagsperspektiv kommer som redan påpekats ett ramverk
att appliceras som utvärderar hållbarheten i projektet utifrån tre övergripande
ämnesområden, ekonomi, miljö samt ett socialt perspektiv. Anledningen till detta upplägg
är att försöka få en helhetssyn av projektet.

4.1 Ekonomi
Enligt min undersökning kommer det projekterade borrhålslagret att vara ekonomiskt
lönsamt och tillförlitligt vid genomförande i och med att det har en lång livslängd samt
låga underhålls och driftkostnader, eftersom det inte innehåller några rörliga
komponenter.

Energieffektivisering är ett sätt att öka ITT:s konkurrenskraft på den internationella
marknaden. ITT:s prioritet att investera i energibesparande projekt bidrar till att minska
den rörliga kostnaden i form av inköpt energi samt reducera kostnaden för
underhållarbete som är relaterat till borrhålsprojektet. Som nämnts tidigare i rapporten
är priset på den återvunna energin 2,78 miljoner kronor. Reducerat underhåll av

33

Intervju med Emmaboda Energi AB

24

gjuteriets kyltorn beräknas till 120,000 kronor/år. Minskade kostnader för inköp av
kommunalt vatten för kylningssyfte minskar med 50,000 kronor/år. 34

ITT:s arbete med energieffektiviseringar och miljöfrågor gör att företaget är berättigat till
att ansöka till Programmet för energieffektiviseringar (PFE) som administreras av
Energimyndigheten. Programmet ger företag möjlighet till skattereduktion på elenergi
som används i produktionen. Förutsättningen är att företaget aktivt arbetar mot
energieffektivisering samt belyser energifrågor i stort. Dessutom skall företaget vara
energiintensivt vilket innebär att omkostnaden för köpt och internt genererad energi
måste motsvara minst 3 % av företagets produktionsvärde. (Produktionsvärde= Det
samlade värdet på alla artiklar som har producerats under ett år). Denna förutsättning
når inte ITT:s samlade verksamhet upp. Ett tänkbart alternativ blir därför att bryta ut
gjuteriet och endast låta den enheten omfattas av programmet. Bakgrunden till projektet
är att det 2004 infördes en skatt på produktionsbaserad el som ligger på 0,5 öre/kWh,
företag som deltar i programmet blir kompenserade med skattereduktion på
motsvarande summa. 35

Energikalkyl gjuteriet
Kostnad förbrukad el
Kostnad förbrukad värme
Total kostnad Energi
Produktionsvärde (gjuteriet)
Energikostnad i % av produktionsvärdet

15 355 000,00 kr
522 000,00 kr
15 877 000,00 kr
163 769 000,00 kr
9,69 %

Som kriteriet lyder för att få deltaga i PFE‐programmet krävs det att total kostnaden för
all inköpt energi uppgår till minst 3 % av produktionsvärdet. Som tabellen ovan tydligt
påvisar så uppgår energikostnaden till 9,69 % av produktionsvärdet vilket gör gjuteriet
berättigat att ansöka till PFE‐programmet. Skulle gjuteriet bli antagen till programmet
innebär det en skattereduktion på 92485 kronor årligen, beräknat på gjuteriets
34
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elförbrukning som 2009 uppgick till 18497 MWh. Programmet kan vidare förväntas öka
medvetenheten och därigenom leda till högra ställda krav på utrustning och
uppföljningsmetoder.

En livscykelkalkyl (LCC) av kostnaden för borrhålslagret ger en mer rättvis bild av den
totala kostnaden för ITT eftersom grundinvesteringen för ett projekt ofta endast utgör en
liten del av den totala kostnaden. Genom att utgå från en längre tidshorisont kan man
enklare bedöma den verkliga kostnaden för projektet. Livscykelkostnaden för projektet
som uppgår till 27 640 000 kronor är totalkostnaden för projektet under dess 50 åriga
livslängden. Kostnaden beräknas genom att den totala investeringskostnaden adderas
med den årliga drift/avskrivningskostnaden som i sin tur multipliceras med livslängden. 36

Livscykelkalkyl på borrhålslager/Värmepump
Total investeringskostnad
9 140 000,00 kr
Drift/Avskrivningskostnad (kr/år)
370 000,00 kr
Livslängd (år)
50
Årlig totalkostnad
552 800,00 kr
Livscykelkostnad
27 640 000,00 kr
Antal kWh (återvunnen från lagret och värmepump)
4 800 000
Pris/kWh (från lagret och värmepumpen)
0,12 kr
Pris/kWh för fjärrvärme
0,58 kr
Differens mellan köpt och återvunnen värme
0,46 kr
Pris på den insparade värmen
2 784 000,00 kr
Reducerad kostnad för underhåll av kyltorn/år
120 000,00 kr
Reducerad kostnad för inköpt vatten/år
50 000,00 kr
Avbetalningstid i år (räknat på ITT:s investeringskostnad)
2,15
Denna livscykelkalkyl motbevisar tydligt det allmänt vedertagna synsättet att det är dyrt
att vara miljövänlig. Den initiala investeringskostnaden för ITT uppgår till 6 365 000
kronor och livscykelkostnaden till 27 640 000 kronor, dessa kostnader kan te sig höga,
men ser man till avbetalningstiden som är beräknad på ITT:s investeringskostnad så
uppgår den till ca 2 år och två månader vilket visar på den ekonomiska lönsamhet som
projektet har. I avbetalningstiden har jag inkluderat priset på den insparade värmen,
reducerad kostnad för underhåll av kyltorn samt den reducerade kostnaden för inköpt
kommunalt vatten. Projektet är kostnadseffektivt då prisdifferensen mellan köpt
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fjärrvärme och inlagrad värme uppgår till 46 öre/kWh vilket är en prisminskning på nära
80 %.

4.2 Miljö
Som framgick av miljökonsekvensbeskrivningen, förväntas de negativa
miljökonsekvenserna av projektet bli marginella. Men det bör i sammanhanget betonas
att denna slutsats bygger på teoretiska beräkningar eftersom det handlar om ett
pilotprojekt med relativt oprövad värmeväxlingsteknik som involverar höga
temperaturer. Förhållandena på platsen och den intilliggande miljön är platsspecifika
vilket bidrar till att miljökonsekvenserna blir individuella. Någon tidigare dokumentation
om eventuella miljökonsekvenser finns inte.

Enligt min miljökonsekvensbeskrivning är det klart försvarbart från en miljösynpunkt att
lagra in spillvärme i ett borrhålslager. Det framgår också av att berörda myndigheter har
givit sitt godkännande.

För att kunna uppskatta hur ITT:s ”carbon footprint” påverkas av det reducerade behovet
av extern fjärrvärme så får man beräkna det utifrån Emmaboda Energis koldioxidutsläpp
som är en faktor av vilken energimix som används. I dagsläget används 99 % biobränsle,
resterande mängd utgörs av olja.

Emmaboda Energis koldioxidutsläpp baseras på hur mycket olja som används vid
exempelvis spetslaster vid kallt klimat. För 2009 beräknades koldioxidutsläppen till 4,69
gram/kWh. Om ITT:s energiförbrukning minskar med de beräknade 4 800 000 kWh
minskar således koldioxidutsläppen med 22,5 ton årligen. Beräkningen baseras på 2009
års väderleksförhållanden. Det är värt att notera är att dessa siffror grundas på en
fjärrvärmeproduktion som använder sig av 99 % biobränsle vilket anses vara
koldioxidneutralt, därav den låga koldioxidreduktionen som projektet genererar. Om
andelen olja i fjärrvärmeproduktionen hade varit högre skulle koldioxidutsläppet ha varit
betydligt högre. Räknar man på att den mängd värmeenergi som ITT frigör skall kunna
ersätta eluppvärmning hos andra kunder blir miljövinsten betydligt högre. Enligt den
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svenska modellen som baseras på att elproduktionen består av vattenkraft och kärnkraft
blir koldioxid utsläppet 20 gram/kWh (beräkningen baseras på normala
väderleksförhållanden), 37 vilket skulle resultera i en koldioxidreducering på 96 ton
årligen, baserat på borrhålsprojektets dimensioner. Om samma hypotes appliceras på
eldningsolja blir minskningen av koldioxidutsläppen 1296 ton årligen.

För att kunna sätta ett pris på den positiva miljöeffekt som det aktuella projektet medför
så har marknadspriset på utsläppsrätter i tabellen nedan multiplicerats med det
beräknade koldioxidreduktionen samt den hypotetiska koldioxidreduktionen som
borrhålslagret medför.

Beräknad reduktion
Ersätta eluppvärmning
Ersätta oljeuppvärmning

Koldioxidkalkyl
Antal ton
Pris/utsläppsrätt Pris för koldioxiden
22,2
300
6660
96
300
28800
1296
300
388800

År 2009 hade ITT en total installerad köldmediemängd i konventionella kylaggregat på
273 kilo, varav 4,5 kilo CFC (klor‐fluor‐kol förening) resterande mängd utgörs av det
mindre miljöfarliga köldmediegruppen HFC (väte‐fluor‐kol förening) som inte innehåller
klor vilket har en nedbrytande effekt på stratosfärens ozonlager. 38 Den värmepumpen
som har installerats i gjuteriet som avser att lyfta temperaturen på spillvärmen från
ventilationssystemet samt kyltunneln kommer på den kalla sidan av kretsen att ha en
samlad kylkapacitet på 400 kilowatt vilket innebär att antalet konventionella kylaggregat
för produktion av komfortkyla minskar. Två kylaggregat som har avinstallerats som ett
resultat av kyleffekten från värmepumpen är dels ett på gjuteriets kontor samt ett i det
varma kärnmakeriet. Den samlade mängd kylmedier i dessa två aggregat uppgår till ca 15
kilo varav ett par kilo har utgjorts av det miljöfarliga köldmediet R22, således reduceras
mängden köldmedier med motsvarande mängd vilket medför små men positiva
miljöeffekter. Arbetsmiljön i gjuteriets produktionslokaler förbättras då komfortkyla finns
tillgängligt i och med kylningen från värmepumpen, en förbättringsåtgärd som inte skulle
37
38

Svensk Energi, http://www.svenskenergi.se/sv/Om‐el/Miljo‐och‐klimat/Klimatpaverkan/koldioxidutslapp/
Årsrapport för stationär kyl‐/värmepumpsutrustningmed HFC‐köldmedier, 2009
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kunna genomföras med konventionella kylaggregat eftersom det skulle bli för kostsamt
utifrån gjuteriets förutsättningar. 39

Ett mervärde som skapas som ett resultat av att kyltornets drifttimmar minskar blir en
halverad risk för spridning och tillväxt av legionellabakterie. Under 2005 upptäcktes
legionellabakterie i kylvattenbassängen till gjuteriets smältugnar vid en provtagning.
Bassängen håller normalt ca 28‐34°C vilket är en ideal temperatur för tillväxt av
legionellabakterie. Legionärsjuka är en lunginflammation som smittar vid inandning av
aerosoler i vattenånga som innehåller bakterien, aerosoler släpps ut från kyltornet och ut
över gjuteriets tak vilket är anledning till att kyltornet kan fungera som en potentiell
smittkälla. I dagsläget höjs ph‐värdet i bassängen med lut (vattenlösning av basiska
kemikalier) för att hålla bakterietillväxten nere. Men önskvärt utifrån denna hälsoaspekt
vore att minimera driften av kyltornet och därmed förhindra att aerosoler innehållande
bakterien sprids i luften. Minskat antal drifttimmar blir fallet när borrhålslagret tas i
drift. 40

4.3 Sociala aspekter
ITT har för avsikt att alltid verka för en hållbar utveckling inom sitt verksamhetsområde,
detta praktiseras genom att de granskar och utvärderar miljö, social samt ekonomisk
påverkan från deras produkter och projekt. Det aktuella projektet går i linje med dessa
riktlinjer vilket också indikerar att ITT på ett kontinuerligt sett arbetar med
förbättringsarbete på ett längre tidsperspektiv än det traditionella 3‐års perioden. 41

Det aktuella projektet kommer att stärka ITT:s miljöprofil genom att man utvecklar
värmeväxlingstekniken ytterligare och aktivt arbetar med energibesparingar.
Borrhålslagret har för avsikt att användas som en framtida referensanläggning för att
demonstrera borrhålsteknikens potential och hur man dimensionerar och konstruerar ett
lager för andra intressenter. Vidare har Pemtec AB uttryckt sitt intresse av att också

39

Samtalsintervju med Leif Rydell
DGE Mark och Miljö AB, 2006
41
ITT Svenskt intranet, Vad är arbete med hållbar utveckling, http://svenskt.flygt.com/wms/294538.asp
40
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utnyttja borrhålsprojektet som en referensanläggning för att presentera sin nyutvecklade
värmeväxlare för marknaden.

Ur ett arbetsmiljömässigt perspektiv är borrhålsprojektet försvarbart. Stor fokus läggs på
att arbetsmiljöplanen blir genomgången med involverade medarbetare och att den sedan
upprätthålls. Man försöker också minimera störande moment som buller och stråkastare
under nätter och helger för att närboende inte ska störas mer än vad som är nödvändigt.
Pemtec AB har i egenskap av produktutvecklare av värmeväxlarna gjort en riskanalys av
montaget av dessa och medföljande utrustning för att höja säkerhetsnivån. Varje
delmoment styrs av tydliga instruktioner och säkerhetsföreskrifter för att minimera
skaderisken för all personal. Daglig tillsyn av utrustningen utförs och vid tecken på slitage
byts delen ut. 42

Borrhålsprojektet kommer att påverka Emmaboda Energi AB och i förlängningen dess
kunder. ITT:s minskade behov av fjärrvärme leder till att Emmaboda Energi AB:s intäkter
reduceras med ca 2,78 miljoner. Ett troligt scenario blir att detta bortfall kommer att
kompenseras för med stigande fjärrvärmepris för övriga kunder. Den överkapacitet som
initialt uppstår kommer inte att utnyttjas för att expandera fjärrvärmenätet, istället finns
det möjlighet till en förtätning av nätet. Bränslepriser och klimatvariationer är de faktorer
som i förlängningen är avgörande för hur bolaget kommer att hantera reduceringen.

42

Pemtec AB, 2010
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4.4 SWOT‐analys
För att presentera en övergripande bild av ITT:s projekt att tillvarata industriell spillvärme
i borrhålslager kommer en SWOT‐analys avslutningsvis att kartlägga vilka styrkor,
svagheter, möjligheter samt risker som kan associeras med det aktuella projektet.

Swot‐Analys
Styrkor









Energieffektivisering
Ekonomiskt lönsamt
Förbättrad miljöprofil/varumärke
Minskade uppvärmningskostnader
Ringa miljöpåverkan (enligt
teoretiska beräkningar)
Reducerat behov av
konventionella köldmedier
Minskad risk för
legionellaspridning

Svagheter





Möjligheter



Använda projektet som en
referensanläggning för att påvisa
potentialen med borrhålslager
Använda den uppvärmda
lagerytan

Hög investeringskostnad
Projektet inkluderar många
avancerade delmoment
Pilotprojekt – få direktiv om
tillvägagångssätt

Risker





Potentiella miljörisker
Omfattande lagerförluster
Pilotprojekt‐ ny oprövad
värmeväxlingsteknik
Risk för förskjutning av
borrhåll

5. Framtidsutsikter för industriell spillvärme
För att kunna identifiera Samhällsnyttan och framtidsutsikterna för tillvaratagandet av
industriell spillvärme på ett systematiskt sett kommer samma ramverk att appliceras som
användes vid föregående kapitel. Detta kapitel ämnar ha ett vidare perspektiv där den
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övergripande potentialen för tillvaratagande av industriell spillvärme diskuteras och
utvärderas.

Tillvaratagandet av industriell spillvärme sker primärt inom fjärrvärmeproduktionen.
Branschorganisationen Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag levererade 2007 4 TWh
industriell spillvärme vilket motsvarar ca 7 % av den totala energimixen i Sverige. Går man
tillbaka till 1999 så har mängden spillvärme ökat men andelen av den totala produktionen
förblir densamma. En av orsakerna till varför den industriella spillvärmen inte ökar
procentuellt sett är att utnyttjandet av avfall och biobränslen har stått för den största
ökningen. 43
Industriell spillvärme levereras främst från den energiintensiva industrin (massa/
pappersindustri samt järn/stålindustri). För dessa energiintensiva industrier utgör
energikostnaden en stor del av den rörliga kostnaden vilket resulterar i en medvetenhet
kring potentialen för tillvaratagandet av spillvärme. Den teoretiska spillvärmepotentialen
beräknas till ca 6,3 TWh vilket är ca 1,6 gånger dagens spillvärmeutnyttjande. Denna
potential skulle kunna realiseras om industriell spillvärme från små och medelstora
företag uppmärksammades och tillvaratogs. Likaså skulle man kunna tillvarata industriell
spillvärme som inte har tillräckligt hög temperaturnivå (20‐50°C) för direkt återvinning
genom att lyfta temperaturen med en värmepump till 80‐120°C och därmed få avsättning
för den på ett externt fjärrvärmenät. 44

Detta förbättrade resursutnyttjande skulle bidra till att fjärrvärmeleverantörer inte blir
lika utsatta för leveransstörningar om man förlitar sig på ett större antal
spillvärmeleverantörer. Denna beroendeställning har varit den största risken för
fjärrvärmeföretag historiskt sett eftersom nedläggningar och driftstopp stör planerade
spillvärmeleveranser.
Faktorer som förbättrar utsikterna för utvinning av spillvärmen är den ekonomiska tillväxt
som ofta genererar en högre energianvändning vilket i sin tur ökar möjligheterna att
leverera spillvärme till externa mottagare. En annan generell faktor som förbättrar

43
44

Svensk Fjärrvärme, 2009
Svensk Fjärrvärme, 2009
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utsikterna är stigande energipriser som bidrar till att många företag inser att det finns ett
ekonomiskt incitament i att sälja spillvärmen till ett externt fjärrvärmenät. 45

5.1 Ekonomiska utsikter
En uppenbar positiv effekt för samhället när industriell spillvärme tillvaratas är att man
utnyttjar resurser som annars skulle gå förlorade, i dagsläget återvinns ca 4 TWh vilket
motsvarar uppvärmning av 500,000 små villor. Potentialen att utnyttja mer spillvärme är
stor framförallt när det har visat sig vara ekonomiskt lönsamt att transportera spillvärmen
över längre distanser. Det aktuella värdet på spillvärmepotentialen uppgår i dagsläget till
184 miljoner kronor räknat på att det genomsnittliga priset för spillvärmeleveranser ligger
på 8 öre/kWh. 46

Monetära styrmedel har en stor påverkan på energiområdet och syftar till en omställning
av energisystemet. Två stödrelaterade åtgärder som potentiellt kan ha negativ inverkan
på spillvärme projekt är dels stöd till användandet av biobränsle samt deponiavgift på
avfall. Detta resulterar i en ökad konkurrenskraft mellan dessa energislag och eftersom
spillvärmekällor är bundna till en specifik plats medans förbränningsanläggningar kan
förläggas där behovet är som störst så försvårar detta att den fulla potentialen
realiseras. 47

5.2 Miljöpåverkan
De miljörelaterade effekterna av utnyttjande av industriell spillvärme kan bli påtagliga
om den fulla potentialen realiseras. Det kan generellt sägas att en konvertering av annan
värmeproduktion till spillvärme genererar större miljönytta än vad som skulle erhållas vid
konvertering till i princip vilken annan energiform som helst. Anledningen är att
utsläppen från den produktion som genererat spillvärmen finns oavsett om spillvärmen
utnyttjas eller ej, utsläppet räknas därför som koldioxidneutralt.

45

Svensk Fjärrvärme, 2009
Naturvårdsverket, 2004‐04‐02
47
Naturvårdsverket, 2004‐04‐02
46
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En minskad förbrukning av fossila bränslen medför att halter av koldioxid, svaveldioxid
och kväveoxider minskar vilket har en positiv inverkan på luftkvalitet och miljön i stort.
Tillvaratagande av industriell spillvärme i fjärrvärmeanläggningar har fördelen gentemot
biobränslen att den inte behöver transporteras i konventionell mening. En förutsättning
är dock att det finns en industri med utvinningsbar spillvärme inom acceptabelt avstånd.
Utnyttjandet av industriell spillvärme i den svenska fjärrvärmeproduktionen anses vara
koldioxidneutral vilket förbättrar situationen för energiåtervinning ur industriell
spillvärme. Om man utgår från att den potentiella mängd spillvärme som i dagsläget inte
utnyttjas ‐ vilket uppgår till ca 2,3 TWh ‐ skulle ersätta motsvarande mängd
fjärrvärmeproduktion med dagens bränslemix skulle det nationella koldioxidutsläppet
minskas med 218 miljoner ton räknat på att svensk fjärrvärme i dagsläget har ett
nettoutsläpp på ca 95 kilo koldioxid per MWh levererad fjärrvärme 48 . Denna siffra
baseras som sagts på den bränslemix som råder i dagsläget, men troligtvis kommer
nettoutsläppet att minskas påtagligt då mängden biobränsle ‐ som anses vara
koldioxidneutralt ‐ kommer att öka i fjärrvärmeproduktionen. 218 miljoner ton är endast
en teoretisk reduktionspotential. När det gäller reduktion av svavel‐ och kväveoxider
bidrar spillvärmeprojekt till att lokala utsläpp minskar genom en konvertering från privata
oljeeldade villapannor till spillvärmebaserad fjärrvärme. 49

5.3 Sociala aspekter
Samhällsaspekterna kommer att inkludera infallsvinklar som inte går att härleda till
ekonomiska utsikter eller miljöpåverkan. Detta innebär att tekniska aspekter kommer att
presenteras under denna rubrik samt mer socialt betingade aspekter på tillvaratagande
av industriell spillvärme.
Tekniskt relaterade förutsättningar som påverkar utnyttjandet av industriell spillvärme är
fjärrvärmenätets belastningsprofil som inte alltid sammanfaller med leveransen av
spillvärme eftersom industriprocesser ofta körs intermittent. Detta kan resultera i två
scenarier, dels att spillvärmeleveranser inte kan tillvaratas fullt ut, dvs. att tillgången
överstiger efterfrågan. Förhållandet kan också vara omvänt, dvs. att värmebehovet på
48
49

Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB, 2003
Naturvårdsverket, 2004‐04‐02
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fjärrvärmenätet överstiger mängden spillvärme som kan levereras. Problematiken kring
intermittenta spillvärmeleveranser kan överbryggas med energilagring, som avsikten är
vid det aktuella borrhålsprojektet. Om variationer uppstår i ett kort tidsperspektiv kan
ackumulatortankar fungera som energilagringssystem medans borrhålslager eller
akvifärlager är bättre i det längre tidsperspektivet, exempelvis för säsongslagring.

En faktor som har blivit alltmer framhållen är kundens preferenser på hur en
produkt/tjänst tillverkas och transporteras. Miljömedvetenheten hos kunderna är således
ett incitament till att energieffektivisera och utnyttja spillvärme i en större utsträckning
för fjärrvärmeproducenter. Tillika går denna utveckling i linje med Miljöbalkens kapitel 2
paragraf 5 som säger att ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och
återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas”. 50

5.4 SWOT‐analys

Swot ‐ Analys



Styrkor
Koldioxidneutral
Ekonomiskt incitament för
företag att utnyttja spillvärme





Möjligheter


50

Svagheter
Konkurrens mellan olika
bränslen
Beroende av närhet mellan
utbud och efterfrågan
Intermittenta leveranser
Risker

Ett flertal användningsområden

Miljöbalken, 2 kapitlet, 5§
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6. Sammanfattande diskussion
Borrhålslagret kommer att omfatta 140 vertikala borrhål med ett djup av 150 meter och
ett inbördes avstånd på fyra meter. Lagret medför att ITT kommer öka sin kapacitet att
tillvarata spillvärme motsvarande en energimängd på 3800 MWh varav 2500 MWh kan
nyttiggöras. Resterande mängd utgörs av lagerförluster. En värmepump med en effekt på
140 kilowatt har installerats för att höja upp temperaturen på spillvärme som i dagsläget
håller en för låg temperatur för direkt återvinning. Sammantaget beräknas lagret och
värmepumpen bidra till att ITT ökar sitt tillvaratagande av spillvärme med 4800 MWh.

Studiens hållbarhetsaspekter har utvärderats utifrån tre ämnesområden, Miljö, Ekonomi
och Socialt i enighet med Triple Bottom Line perspektivet. Triple Bottom Line har valts för
att presentera en helhetsbild av projektets konsekvenser.

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv har studien påvisat att projektet med
tillvaratagande av industriell spillvärme i ett borrhålslager är lönsamt utifrån de
dimensionerande förutsättningar som råder vid ITT:s anläggning i Emmaboda. Projektet
kommer att ha en livscykelkostnad på ca 27 miljoner kronor och vara avbetalat inom
drygt 2‐2,5 år vilket uppfyller ITT:s krav på återbetalningstid. Kostnaden per kWh för
laddningsvärmen från borrhålslagret kommer att ligga på 12 öre vilket motsvarar en
prisminskning på 80 % från dagens fjärrvärmepriser från Emmaboda Energi AB. Priset på
den inbesparade fjärrvärmen uppgår till 2,78 miljoner.

Ur ett miljöperspektiv är borrhålsprojektet försvarbart. Som
miljökonsekvensbeskrivningen visar blir de negativa miljökonsekvenserna marginella.
Värmespridningen från lagret kommer varken att påverka Lyckebyåns vattentemperatur
eller öka risken för utfällning av järn och kalk. Endast en temporär avsänkning av
grundvattnet kommer att uppstå i samband med borrningen, grundvattennivån kommer
att återgå till normala nivåer när lagret är i drift. Bakteriefaunan i lagrets centrala del
kommer att slås ut under drift då temperaturen går upp mot 65‐70 °C. När lagret
avvecklas kommer dock bakteriefaunan att återgå till normalt tillstånd.
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Den sammantaget största miljövinsten med projektet blir den koldioxidreduktion som
följer av att den koldioxidneutrala spillvärmen tillvaratas. Den beräknade
koldioxidreduktionen för själva projektet blir visserligen ringa 22,2 ton, vilket beror på att
Emmaboda Energi AB som förser ITT med fjärrvärme har en energimix som består av 99 %
biobränsle som anses vara koldioxidneutralt. Skulle däremot mängden energi som ITT
frigör med sin reduktion ersätta eluppvärmning hos nya kunder skulle reduktionen bli 96
ton. Om samma princip appliceras på oljebaserad uppvärmning blir reduktionen 1296 ton.
Miljövinsten bidrar till att stärka ITT:s miljöprofil vilket i förlängning stärker dess
varumärke.

Sammantaget påvisar studien att tillvaratagande av industriell spillvärme är
samhällsekonomiskt försvarbart. Tekniken bör därför utnyttjas fullt ut för att ställa om
samhället till ett mer hållbart och effektivt resursutnyttjande.

Den nationella potentialen för tillvaratagande av industriell spillvärme är hög.
Medlemsföretagen inom branschorganisationen Svensk Fjärrvärme levererade under år
2007 4 TWh industriell spillvärme vilket motsvarar 7 % av den totala energimixen.
Teoretiskt sätt skulle spillvärmeutnyttjandet kunna öka till 6,3 TWh vilket är 1,6 gånger
dagens tillvaratagande. Värdet på dagens industriella spillvärme är 184 miljoner räknat på
8 öre per kWh för spillvärmen.

Miljönyttan med tillvaratagande av industriell spillvärme i form av koldioxidreduktion
skulle om den fulla potentialen realiserades skulle bli 218 miljoner ton. Denna beräkning
basers på att svensk fjärrvärme i dagsläget har ett nettoutsläpp på ca 95 kilo koldioxid per
MWh levererad fjärrvärme. När det gäller reduktion av svavel‐ och kväveoxider bidrar
spillvärmeprojekt till att lokala utsläpp minskar genom en konvertering från privata
oljeeldade villapannor till spillvärmebaserad fjärrvärme.
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Bilaga 1


Intervjufrågor till Emmaboda Energi AB
Hur ser verksamheten ut? Vilket bränsle används vid baslast samt vid spetslaster?
Hur stor procentsats av fjärrvärmen ni producerar är baserad på olja.



Hur ser koldioxid, kväveoxid utsläppen ut för respektive bränsle (per MWh)
Finns det beräkningar för ITT:s utsläpp av dessa gaser räknat på er leverans av fjärrvärme till ITT?



Hur kommer Emmaboda Energi att påverkas när ITT “frigör” ca 2500 MWh.
Finns det avsättning för denna energimängd hos andra kunder? Kommer ni att erbjuda fjärrvärme till
nya kunder i och med ITT:s reducering?



Hur stor del av totalproduktionen av fjärrvärme utgör ITT:s andel?



Ser ni någon potential att nu kunna leverera fjärrvärme till kunder som i dagsläget förbrukar fossila
bränslen och därmed minska miljöpåverkan nu när ITT minskar sitt behov.



Innebär denna situation att er vinstmarginal minskar och om så blir fallet kommer detta scenario att
resultera i en prisökning för övriga kunder?



Finns det planer på ett samarbete mellan Emmaboda Energi AB och industrier i Emmaboda på ett
tillvaratagande av spillvärme för fjärrvärmeproduktion. Hur ser ni på ett potentiellt samarbete,
möjligheter/ beroendeställning?



Hur ser möjligheterna ut för ITT att få fjärrvärme levererat vid ett eventuellt driftstopp på
borrhålslagret, hur snabbt och vilka kvantiteter kan ni tillhandahålla på ett kort varsel,
uppskattningsvis 2 timmar.



Förbränning av biobränslen vid exempelvis ett fjärrvärmeverk förblir koldioxidneutralt endast om
biomassan tillåts växa upp igen och därmed absorbera samma mängd koldioxid som frigjordes vid
förbränningen. Säkerställs det att biomassan i biobränslet ni använder er av återplanteras.



Påverkar ITT:s minskade värmebehov framtidsplaner för expansion av fjärrvärmenätet? Hur ser
Emmaboda Energi AB framtidsvisioner ut?



Hur tillvaratar ni restprodukten (askan) från fjärrvärmeproduktionen, finns det något
användningsområde?



Vad finns det för faktorer som begränsar ett utnyttjande av industriell spillvärme i fjärrvärmenätet hos
Emmaboda Energi AB
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