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Förord 
 
Den 27 mars 2003 gav styrgruppen för strukturfondsprojektet ”Omställning till lokal, 
förnybar energiförsörjning” Norrbottens energikontor (NENET) i uppdrag att undersöka 
möjligheten att låta Luleå tekniska universitet (LTU) utvärdera ett antal typprojekt på 
lokal, förnybar energiförsörjning i Norrbotten vilka tagits upp inom projektets kurser och 
seminarier. Utvärderingarna har utförts av professor Bo Nordell och civilingenjörerna 
Karolina Isaksson och Annika Lindström, vid avdelningen för förnyelsebar energi. 
 
Resultatet av deras arbete ska spridas inom det över 300 personer starka nätverk som 
byggts upp inom det aktuella strukturfondsprojektet, i syfte att återföra aktuell 
information och kunskap till projektets deltagare. Genom detta vill Norrbottens 
energikontor och övriga deltagare i projektets styrgrupp stärka kompetensen och 
motivationen hos befintliga och potentiella energi- och miljöentreprenörer som 
lokaliserats och inspirerats under projekttiden.  
 
Projektet ”Omställning till lokal, förnybar energiförsörjning” startade hösten 2000. I och 
med att strukturfondsdelegationen för Mål 1 Norra Norrland inte beviljade medel till 
den avslutande delen av projektet (2003-2005) avslutades projektet i juni 2003, två år 
tidigare än planerat.  Att projektet inte kunnat fullföljas som planerat innebär att 
projektet, trots bred uppslutning och väl genomfört arbete, inte kan uppvisa alla de 
resultat i form av exempelvis nya bioenergiföretag och entreprenör, som sattes upp inför 
projektstarten. Med projektet har dock Norrbotten lagt en mycket god grund inför det 
fortsatta arbetet med att förbättra miljön, stärka ekonomin, samt skapa nya jobb och ett 
utvecklat företagande och entreprenörskap på den allt hetare marknaden för förnybar 
och effektiv energi. Detta arbete har redan inletts och LTU:s utvärderingar utgör 
värdefulla verktyg. 
 
  
 
Fred Nordström   Tord Pettersson 
VD    Projektledare 
Norrbottens energikontor AB   Norrbottens energikontor AB 
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Sammanfattning 

Del 1: Solenergi 
 
Solvärme 
 
Solvärme för tappvarmvatten och delar av uppvärmningen är ekonomiskt lönsam vid 
nybyggnation. Detta gäller även enskilda småhus. Man kan även klara ”året-runt-
uppvärmning” med solvärme + värmelagring med god lönsamhet under förutsättning att 
nybyggnationen planeras och anpassas för tekniken, bl.a. genom att använda golvvärme 
eller annat värmedistributionssystem för låg temperatur.  
 
Värme kan inte säsongslagras för enskilda småhus. För att säsongslagring av värme ska 
kunna göras utan betydande värmeförluster krävs ett större värmelager, motsvarande 
minst 200 lägenheters värmebehov (ca 100 småhus). Ett sätt att påskynda denna 
utveckling vore att börja med att lagra industriell spillvärme som efter hand ersätts med 
solvärme, om spillvärmekällan riskerar att försvinna. 
 
På en yta som är vinkelrät mot solinstrålningen är solinstrålningen större i Norrbotten än i 
södra Sverige p.g.a. att Norrbotten har torrare och renare luft. Största delen av solenergin 
finns tillgänglig under perioden mars – september (Länsstyrelsen, 2000). Med 
säsongsvärmelagring skulle det vara möjligt att spara sommarens solvärme för att klara 
hela vinterns uppvärmnings- behov. Sådana system är emellertid endast möjliga i ganska 
stor skala. Processindustrin i Norrbotten, pappers- och stålindustrin, har stora 
värmeöverskott. Under förutsättning att värmekostnaden under vintern är 10 öre/kWh 
högre än under sommaren är det lönsamt att lagra spillvärme från sommar till vinter. 
 
För att maximera solvärmens verkningsgrad och drifttimmar är det viktigt att eftersträva 
en låg arbetstemperatur i solfångarna. Detta betyder samtidigt att man får en lågvärdigare 
värme (lägre temperatur). Ur lagringssynpunkt är det fördelaktigast att lagra värmen vid 
hög temperatur. Det gynnsammaste fallet för säsongslagrad solvärme är lagring vid hög 
temperatur för användning i system där temperaturkraven är låga, exempelvis 
uppvärmning med golvvärme eftersom energiuttaget då kan ske direkt, d.v.s. utan 
värmepump.  
 
I Norrbotten är den ideala solvinkeln i förhållande till horisonten alltid mindre än 50 
grader. Det kan också vara lämpligt att dra fördel av reflektionsmöjligheter från tak, 
väggar och snö. Detta kan ge en ökning av verkningsgraden med över tio procent.  
Solvärme kan även nyttjas passivt genom byggnadens utformning och placering. Efter 
solinstrålningen är vindhastigheten den viktigaste klimatfaktorn (Länsstyrelsen, 2000). 
Speciellt solfångare utan täckglas (lågtemperatursolfångare av t ex plast eller gummi) 
kyls av vinden. För att undvika avkylningen kan solfångarna täckas av plast- eller 
glasskivor (Ej poolsolfångare som inte klarar så höga arbetstemperaturer).  
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Solel 
 
Solceller kan monteras både på tak och på väggar. I framtiden kan de sannolikt även 
integreras i byggnadsmaterialen. Dessutom kan den alstrade elektriciteten antingen 
användas direkt, lagras i batterier eller skickas ut på elnätet. (Solklart – solvärme 
hemsida).  
 
Solel är ännu endast lönsam i speciella applikationer. Det kan gälla el till husvagnar, 
båtar, sommarstugor, och mindre elkrävande installationer långt ifrån befintligt elnät. För 
en mer utbredd användning i vanliga hushåll krävs att kostnaden för genererad el sänks 
avsevärt, alternativt att konventionell el blir betydligt dyrare. En ytterligare nödvändig 
utveckling är lagringstekniker för el. Solel är dock en framtidsteknik. Den är miljövänlig 
och genereras med en enkel och hållbar teknik. I framtiden kommer den sannolikt att stå 
för en stor del av elbehoven. 
 
 
Framtidsperspektiv 
 
Vårt klimat kräver speciella lösningar för solvärme och solel. FoU och demoprojekt bör 
uppmuntras i väntan på smarta systemlösningar och att priserna på solfångare och 
solceller sjunker.  
 
Solvärme för året-runt-uppvärmning i Norrbotten ligger inte långt borta. Det är 
ekonomiskt rimligt redan i dag, i större nybyggnadsområden (>2.000 MWh värmebehov) 
som är anpassade till lagrad solvärme genom en lägre uppvärmningstemperatur, t.ex. 
golvvärme.  
 
Tappvarmvattenproduktion med solvärme är redan i dag lönsamt i all nybebyggelse, även 
om inte hela årets behov kan tillgodoses. 
 
Ett sätt att skynda på denna utveckling vore att redan nu bygga säsongsvärmelager som 
till att börja med laddas med spillvärme från våra processindustrier eller via fjärrvärme. 
På sikt kan denna värme successivt ersättas med solfångare, eller med en kombination av 
solvärme och t.ex. biobränsle. Ett problem med storskalig säsongsvärmelagring är att det 
tar några år innan normal drift kan ske. Detta beror på att värmeförlusterna är avsevärt 
större under de (två) första åren. Genom att lagra in billig spillvärme under några år 
(istället för dyr solvärme) blir systemets ekonomi mycket bättre. Man kan då tryggt 
bygga ut solvärmen och ersätta spillvärmen i den takt som ekonomin tillåter.  
 
Storskalig användning av solel ligger betydligt längre bort i tiden. Det finns dock nischer 
där solel redan nu är ett lönsamt alternativ, det kan gälla avlägsna fritidsstugor, 
sportanläggningar etc. Här bör olika förslag till FoU stödjas. 
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Del 2: Bioenergi 
 
Det är i de flesta fall svårt att få banklån för finansiering av energiprojekt, bland annat på 
grund av bankernas okunskap inom energiområdet. En erfarenhet är att bankerna är 
försiktiga och visar svagt intresse för småskaliga projekt. En uppfattning är att det oftast 
inte räcker med att projektet visar lönsamhet och ger minskade kostnader. Eventuellt kan 
ett ökat fastighetsvärde vara ett bra argument för bankerna. Detta är t.ex. ett av de privat-
ekonomiska argumenten för bergvärme. Dels blir uppvärmningen billigare och dels så 
stiger fastighetens värde med investeringen. 
 
Nedläggning och neddragning av verksamhet i byskolor, Folkets Hus/bygdegårdar och 
andra energikrävande fastigheter utgör ett problem vid anläggning av närvärmesystem, 
eftersom storförbrukare ger förbättrad lönsamhet i systemet.  
 
Återbetalningstiden minskar med ökat elpris. Det innebär att projekt som inte visar 
lönsamhet i dag kan bli lönsamma i framtiden. Med största säkerhet kommer elpriset att 
öka för att närma sig det som gäller i de stora europeiska länderna då vi knyter ihop 
elnäten i allt större utsträckning och elmarknaden avregleras. Detta betyder att vi relativt 
snart kan förvänta oss ett dubbelt så högt elpris. (Elleverantörerna kommer inte att sälja 
sin el billigare till oss än vad de kan få ut på annat håll.) 
  
Den framtida prisutvecklingen på olja är svårare att förutsäga men eftersom en stor del av 
dess pris är avgifter för att vi hålla nere konsumtionen kan vi dock gissa att priset 
kommer att ligga på en fortsatt hög nivå.  
 
Priset på de oförädlade biobränslena som t.ex. flis har dock legat stilla eller t.o.m. sjunkit. 
Detta är ett viktigt argument för att satsa på lokal, förnybar energiförsörjning. Många 
lösningar som i dag inte går att räkna hem med en kort pay-off-tid kan bli lönsamma 
redan inom en nära framtid.     
 
De flesta kommuner har upprättat dokument för hållbar utveckling, s.k. Agenda 21-
dokument. Detta är en stor fördel och i de flesta fall är målen väldigt tydligt uppsatta. 
Resurser och konkreta handlingsplaner behövs för att kunna uppnå dessa 
målsättningar.  
 
I byar och mindre samhällen är byautvecklingsgrupperna ett lämpligt diskussionsforum 
för energifrågor. På så sätt kan bland annat idéer om närvärmesystem förverkligas. Detta 
kan också leda fram till fler lokala arbetstillfällen och användning av restprodukter från 
lokala företag.  
 
Enligt Svensk fjärrvärme är det möjligt att öka elproduktionen från kraftvärme i det 
nuvarande fjärrvärmenätet från dagens cirka 5 TWh till uppemot 20 TWh, vilket 
motsvarar en tredjedel av den svenska kärnkraftens elproduktion. I förlängningen, där 
inslaget av förgasade biobränslen ökar, skulle elutbytet kunna öka till cirka 28 TWh. Av 
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detta kan ca 1 TWh produceras i Norrbotten, som har väl utbyggda fjärrvärmenät En 
fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenäten ökar också potentialen för kraftvärme.  
 
Problemet är att elproduktionen går ner under sommaren när man inte kan bli av med 
spillvärmen via fjärrvärmen. Här finns återigen möjligheten att under sommaren lagra 
värme för bostadsuppvärmning under vintern, vilket skulle ge en ökad elproduktion.  
 
Svebio menar att en satsning på bioenergin kommer att ge Sverige avsevärda 
samhällsvinster, 10.000-tals nya arbetstillfällen, ökad tillväxt och goda möjligheter till 
export nu när EU och övriga världen ställer om sina energisystem.  
 
Enligt Svebio är det dock värt att notera att ett ökat utnyttjande av biobränslen beräknas 
ge ett sysselsättningstillskott på 300-500 årsarbeten per TWh. Genom att arbetstillfällena 
ofta skapas i sysselsättningssvaga regioner blir de extra värdefulla då alternativet kan 
vara arbetslöshet med medföljande ökningar av de sociala kostnaderna och sänkningar av 
skatteintäkterna.  
 
Klent material som inte är av intresse för sågverks- eller massaindustrin lämnas 
åtminstone i norra Sverige i dag till största delen kvar i skogen som näring, men kan i 
framtiden användas till energiändamål i större utsträckning. Anledningen till den 
begränsade användningen är att det i framför allt norra Sverige hittills varit dålig 
lönsamhet att ta hand om detta trädbränsle. Det innebär mycket arbete att ta fram bränslet 
och ger dåligt betalt i proportion till nedlagt arbete.  
 
Skogsvårdsorganisationerna beräknar att ca 200.000 ha skog röjs varje år i Sverige. Efter 
att gallringsplikten togs bort 1994 (infördes 1979) har röjningsmängden minskat. Enligt 
Skogsstyrelsen borde 275.000 ha röjas varje år i Sverige (Skogforsk hemsida). 
Kommande intäkter från trädbränsleuttag kan förhoppningsvis innebära ett ökat 
incitament för skogsägare att röja och gallra klen skog i framtiden.  
 
Ett generellt problem för energisatsningar i glesbygden är det minskande 
befolkningsunderlaget vilket gör att skolor och andra större förbrukare läggs ner. Å andra 
sidan kan denna typ av satsningar göra det mer attraktivt att bo kvar genom tillskapandet 
av lokala arbetstillfällen samt genom minskade energikostnader och minskad 
miljöbelastning.  En lokal satsning på produktion av flis och pellets kan ge stora 
gynnsamma kringeffekter 
 
Finansieringen är ett problem - bankerna ofta är försiktiga och visar svagt intresse för 
investeringar i glesbygd. Den risk de ser är att en i dag lönsam investering kan bli 
olönsam med ett minskande befolkningsunderlag. 
 
Stora delar av marknaden för brännved tillhör den informella ekonomin. Priset på 
brännved blir högt, beroende på momsplikt samt att uttag av energived är en relativt 
kostnadskrävande process. Det gör att även om trädbränsle räknas som ”alternativa 
bränslen” är det inte i realiteten ett ekonomiskt alternativ om priset är för högt jämfört 
med olja och el. I Finland har det förekommit politiska beslut för att gynna uttag av 
massaved genom att avverkning kan ske skattefritt upp till en viss summa. Samma 
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fenomen kan iakttas för bärplockning, där en viss del kan säljas skattefritt. Om detta 
skulle anammas även för skogsbranschen i Sverige skulle antagligen både energived och 
massaved få ett uppsving.  
 
Det blir lättare att beräkna avkastning om garantier för avsättning finns, exempelvis med 
hjälp av samordning mellan förbrukare och producenter. Ungefär hälften av Sveriges 
skogar ägs av privatpersoner. Om delar av röjt och gallrat material kan säljas som 
brännved innebär det att varje generation kan få avkastning av skogen, då detta sker med 
10–30 års intervall.  
 
Rörflen 
Utveckling av rörflensodling har skett i ett flertal olika projekt. Syftet är att odla upp 
igenväxta marker (myrodlingar) med energigrödan rörflen. Det har gjorts försök med att 
skapa ett kretslopp genom att använda avloppsslam och aska från kommunen som 
gödselmedel. 
 
Den uppodlade arealen finns i Arvidsjaurs kommun och omfattar 126 ha i bland annat 
byarna Järvträsk och Glommersträsk.  
 
Odlingarna finns kvar men hotas av igenväxning, men några hektar har dock skördats i 
år. Verksamheten har stagnerat, i första hand beroende på att finansieringen inte är klar. 
Medel har sökts för fortsatt utvecklingen av odling, hantering och användning av rörflen. 
 
Rörflen är ett alternativ vid förbränning men har också andra användningsområden, bl a 
kan fibrerna i rörflen användas som komponent vid tillverkning av träkompositer (istället 
för impregnerat virke) eller som råvara inom pappersmassaindustrin.  
 
Slam och aska från kommunerna kan användas för att gödsla odlingarna. Vid uppodling 
på obrukad mark med rörflen samt användning av slam och aska som gödselmedel skulle 
produktionen av rörflen öka och ge en stor mängd förnyelsebar energi.  
 
Frånsett att lokala arbetstillfällen skapas främjas landskapsbilden av att arealer odlas upp. 
 
Det finns ett omställningsstöd som kan utnyttjas i vissa fall. De flesta av 
rörflensodlingarna i Arvidsjaurs kommun är dock inte berättigade till detta stöd. 
Skrivelser angående anläggningsstöd för odling av rörflen har skickats till 
jordbruksdepartementet från LRF Norrlandsgruppen. Det skulle likna stödet som finns för 
odling av salix (Bioenergi Nord, 2003). Paralleller kan även dras till Finland där 
jordbrukare erbjuds att odla rörflen med ersättning. Stödet betalas till största del av finska 
kraftbolag (ATL, 2003).  
 
Den avstannande rörflenssatsningen i Glommersträsk bör stödjas och utvecklas. Här finns 
allt som krävs: nedlagda åkerarealer för odling och möjligheter till att hålla landskapet 
öppet. Rörflensodling är extra gynnsamt i norra Sverige. Man kan med rörflen möta 
konkurrensen om framtidens trädråvara. Det vore synd om även denna satsning gick 
Norrbotten ur händerna. Dessutom bör pågående FoU inom förbränning och utveckling 
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av alternativa användningsområden utökas samtidigt som satsningar på nya områden och 
demonstrationsprojekt initieras. 
 
Framtidsperspektiv 
 
Biobränslen bör i framtiden ges en ökande roll i Norrbottens energiförsörjning. Denna 
lokala och förnyelsebara energikälla gynnar miljön och förbättrar regionens utveckling. 
Svebio beräknar att ett ökat utnyttjande av biobränslen ger 300-500 årsarbeten per TWh.  
 
Det minskande befolkningsunderlaget har visat sig vara ett stort problem för investeringar 
inom energiområdet. Detta är dock ett mer generellt problem som i första hand måste 
förstås och lösas av våra politiker.  
 
Det ökande elpriset är till fördel för regioner med stora energiresurser under förutsättning 
att dessa kontrolleras regionalt. Detta torde gynna olika typer av biobränslen, bl.a. genom 
biobränslebaserad elproduktion. Svensk fjärrvärme anser att ca 1 TWh kan produceras i 
Norrbotten, som har väl utbyggda fjärrvärmenät. En fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmenäten ökar också potentialen för kraftvärme.  
 
Problemet är att elproduktionen går ner under sommaren när man inte kan bli av med 
spillvärmen via fjärrvärmen. Här finns återigen möjligheten att under sommaren lagra 
värme för bostadsuppvärmning under vintern, vilket skulle ge en ökad elproduktion  
 
Stora delar av marknaden för brännved tillhör den informella ekonomin. Politiska beslut 
bör tas för att gynna uttag av massaved genom att viss avverkning kan ske skattefritt. 
Samma fenomen kan iakttas för bärplockning, där en viss del kan säljas skattefritt. 
Därmed skulle antagligen både energived och massaved få ett uppsving. Kommande 
intäkter från trädbränsleuttag kan förhoppningsvis innebära ett ökat incitament för 
skogsägare att röja och gallra klen skog i framtiden.  
 
Den avstannande rörflenssatsningen i Glommersträsk bör stödjas och utvecklas. Här finns 
allt som krävs: nedlagda åkerarealer för odling och möjligheter till att hålla landskapet 
öppet. Rörflensodling är extra gynnsamt i norra Sverige. Man kan med rörflen möta 
konkurrensen om framtidens trädråvara. Det vore synd om även denna satsning gick 
Norrbotten ur händerna. FoU om förbränning och utveckling av alternativa 
användningsområden bör initieras. 
 

Del 3: Vindkraft 
 
I Norrbottens län finns för närvarande nio vindkraftverk med en total effekt på 7,3 MW, 
fördelade på tre anläggningar. År 2002 producerade dessa 7,1 GWh el. Detta är en låg 
produktion, jämfört med normal årsproduktion från vindkraft. Detta beror på att de två 
första vindsnurrorna i Piteå producerat långt under förväntat resultat då de placerats fel 
utifrån de dominerande vindriktningarna. Detta visar på vikten av noggranna 
vindmätningar och kompetens om vindkraft under norrbottniska förhållanden. 
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Det har även funnits olikheter i bedömningen av tillståndsansökningar hos olika 
myndigheter. Därför behövs tydliga riktlinjer och rekommendationer, en handbok i detta 
syfte har dock utarbetats av Boverket.  
 
En uppfattning är att tillståndsprocessen inte är rimlig i förhållande till den 
miljöpåverkan som ett vindkraftverk förorsakar. Vindkraftanläggningar med en uteffekt 
på minst 10 MW klassas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) 
som miljöfarlig verksamhet och ska tillåtlighetsprövas av regeringen. Detta kan ställas i 
relation till en förbränningsanläggning som ska ha en effekt på mer än 200 MW för att 
klassas på liknande sätt.  
 
Flera av de befintliga vindkraftverken i Norrbotten har danska ägare och några har 
svenska. Endast i en liten andel av de verk i Norrbotten som har svenska ägare utgörs 
ägarna av norrbottningar. Här finns alltså risken att inte bara våra vattenströmmar utan 
även våra luftströmmar kontrolleras utifrån och att framtida vinster lämnar länet.  
 
Svenska Kraftnät uppskattar att om tillskottet i kraftproduktion från Norrland skulle 
motsvara en effekt på ca 1.000 MW skulle en förstärkning och utbyggnad av stamnätet 
krävas med en eller flera 400 kV-ledningar, samt ombyggnationer i 
anslutningsstationerna (Länsstyrelsen, 2000). Meningarna går dock isär i denna fråga. 
Lennart Söder, Professor i Elektriska Energisystem vid KTH har kritiserat utredningen 
från Svenska Kraftnät (2002). Sveca & Söder (2002) har studerat konsekvenserna för 
integration av större mängder vindkraft i norra Sverige. Enligt beräkningar från denna 
rapport kan antagligen mer än 3.000 MW vindkraft installeras i Norrland innan det är 
ekonomiskt motiverat att bygga ut stamnätet.  
 
En slutsats är att detta område skulle behöva utredas mer, bl.a. för att en tydligare 
lokalisering av lämpliga vindkraftområden ska kunna göras med tanke på bland annat 
överföringskapacitet samt närhet till stora elförbrukare. Ur norrbottniskt perspektiv skulle 
det även vara intressant att studera grundförutsättningar och teknikutveckling för 
vindkraft ur ett mer lokalt och regionalt perspektiv än vad som gjorts hittills. Dessutom är 
Sverige anslutet till den Nordiska elbörsen, vilket innebär att det sker export och import 
av el via Nordnorge och Nordfinland. Överföringen av elkraft behöver alltså inte ske via 
södra Sverige. 
 
Ett nytt system med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Detta system syftar till att ge en 
ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Producenter av förnybar el 
får certifikat, av Energimyndigheten efter registrering hos Svenska kraftnät, för varje 
levererad MWh el. Det blir obligatoriskt för elanvändare att köpa en viss mängd certifikat 
i förhållande till sin elförbrukning (den så kallade kvotplikten). Kvotplikten kommer 
stegvis att öka. Försäljningen ger producenterna en extra intäkt och tanken är att detta ska 
ge bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion.  
 
Certifikaten ska ersätta de tidigare stöden, som fasas ut nu. Stöden har tidigare utgjorts av 
ett investeringsstöd och en miljöbonus till vindkraftproducenten, samt ett särskilt stöd till 
köparen av vindkraft (9 öre per kWh). Investeringsstödet var 10 % av investeringen år 

 
8 



2002. ”Nioöringen” avskaffades 1 jan 2003. Nuvarande miljöbonus till vindkraften, för 
närvarande 18,1 öre/kWh kommer att trappas ned. 
 
 
Framtidsperspektiv 
 
Vindförhållandena i Norrbotten är osäkra till följd av få vindkarteringar, varierande 
terrängförhållanden samt långa avstånd till referenspunkter. Bättre karteringar bör göras 
särskilt i de områden där det blåser mycket, vid kusten och fjällen.  
 
Vattenkraftens magasin ökar möjligheterna genom att dessa indirekt fungerar som ett 
lager för ”vindkraftsel”. Med detta menas att vi kan använda vindkraft när den finns 
tillgänglig istället för att nyttja vattenkraften. Därmed sparar vi energi och 
vattenmagasinen kan förbrukas över en längre period. 
 
Vi har i vårt län goda förutsättningar för vindkraft och bör planera för dess utveckling. 
Här föreligger samtidigt stora konfliktrisker med motstående intressen. Det finns viss risk 
för att Sveriges kanske bästa vindkraftläge står outnyttjat efter försöksperioden med 
vindkraft i Suorva. Det vore märkligt om vindkraften faller av miljöskäl i denna fjällmiljö 
som redan är så starkt märkt av energiexploateringar. Sourvamagasinet är ett av världens 
största vattenkraftsmagasin (6 km3). 
 
I områden för tidigare industriell verksamhet blir det ofta en mindre konfliktrisk vid 
vindkraftetablering. Det finns flera kommuner som har med vindkrafts- och energifrågor i 
översiktsplaneringen vilket underlättar för utveckling av framtida vindkraftanläggningar.  
 
 

Del 4: Snökyla 
 
Att lagra snö och is för kylning under sommaren är en urgammal teknik. Man skördade 
oftast is från sjöar och vattendrag och vanligtvis användes sågspån som termisk isolering 
för att bevara isen på ett billigt och naturvänligt sätt. Tekniken föll mer eller mindre i 
glömska i och med att kylmaskiner utvecklades under 1950-talet. Genom det ökade 
intresset för att utnyttja förnyelsebara och miljövänliga energikällor har tekniken på nytt 
tagits upp. Med dagens priser för kylning kan lagrad snö (is) värderas till ca 100 kr/ton. 
Norrbotten har särskilt gynnsamma förutsättningar för att tillämpa denna metod.  
 
Även om man använder sig artificiellt tillverkad snö/is är våra förutsättningar de allra 
bästa. Kravet för att tillverka snö med snökanon är att man har kallt vatten (nära 0 grader 
C) samt att man har en utetemperatur < -2 grader C, ju kallare desto gynnsammare. Under 
dessa förhållanden kan kyla produceras med en energieffektivitet av 100 till 200. Detta 
betyder att för varje kWh drivel till snökanonen kan man producera 100 till 200 kWh 
kyla. 
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Den lagringsmetod som utvecklats vid LTU har redan på pilotstadiet visat goda resultat. 
Den pågående forskningen om snölagring kommer att avslutas med doktorsexamen 2004.  
 
Sveriges första storskaliga snökylanläggning förser från och med juni 2000 Region-
sjukhuset i Sundsvall med komfortkyla. Snölagret är en ombyggd snötipp, vars 
skålformade bottenyta (140 x 60 m) består av vattentät asfalt. Lagret rymmer 60.000 m3 
(40.000 ton) snö som isoleras med ett skikt (0,2 m) träflis. Vid kyluttag pumpas 
smältvatten till sjukhuset. Efter värmeväxling återförs det uppvärmda vattnet till snön, 
som delvis smälter och därmed kyler vattnet. 
 
Redan nu går Sundsvallsanläggningen så bra att den är kylningskostnaden är jämförbar 
med konventionell teknik. Den uppskattade avräkningstiden för ett nytt liknande projekt 
är tre år och minskar med ökad storlek och effektbehov. Den förväntade tekniska 
livslängden för en snökylanläggning är 40 år. 
 
Några förstudier för snölagring har genomförts i Luleå och Kiruna. Luleå Energi har 
studerat möjligheten att klara SSAB Hardtechs kylbehov (3 MW per år) under hela året. 
Ett problem på Hardtech var att dagens kylmaskiner ger uppvärmning till deras lokaler. 
Med snökyla skulle de därför få ett uppvärmningsproblem att lösa.  Vattenfall har varit 
inkopplade för fortsatta studier. Ännu har dock inget beslut fattats.  
 
 
Framtidsperspektiv 
Snölagring är en mycket lovande teknik särskilt i Norrbotten. Dessutom finns 
spetskompetens inom området vid LTU. Det är en förnyelsebar, energibesparande, 
miljövänlig teknik. Det vore synnerligen önskvärt att det genomfördes en storskalig 
industriell tillämpning. Därmed skulle vi kunna utveckla en teknik som ger särskilda 
konkurrensfördelar för Norrbotten även om tekniken kan användas i stora delar av 
Europa. I Norrbotten borde all kylning ske med naturlig kyla. 
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