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Bakgrund
Föreliggande historia handlar om hur en nybildad kommun, ett nybildat lokalt energibolag
och ett krisande stålföretag genom flera års utredningar, förhandlingar, slutna (och
upprivna) avtal och tekniska utmaningar, under 1970- och tidigt 1980-tal byggde upp en
fjärrvärmelösning baserad på processindustriell restenergi. Det var den första på
processindustriell restenergi baserade fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige. Under en lång rad
av år, och än idag, är det också den billigaste (för abonnenterna) fjärrvärmelösningen.
Platsen för händelsen är staden Luleå i Norrbotten i nordligaste Sverige, ca 200 kilometer
söder om norra polcirkeln. Det är i regel svårt att få till stånd sådana här lösningar på
fjärrvärmeområdet – det vet vi därför att trots att det finns en inneboende stor ekonomisk
potential att använda restenergi i fjärrvärmesammanhang, och därutöver ofta finns
tillgängligt och är tekniskt möjligt, så händer det inte så ofta. Därför är det intressant att
närmare undersöka processen i Luleå som ledde fram till att man lyckades där och då.
Det hände under en period av energikris och djupgående och långvarig långkonjunktur med
hög arbetslöshet, och då speciellt i Sveriges nordligaste län. Speciellt den svenska
stålindustrin upplevde ett kraftigt produktionsbortfall under 1970-talet till följd av
framförallt en minskande hemmamarknad (stagnerande verkstadsindustri, varvsindustrins
sammanbrott och ett reducerat bostadsbyggnadsprogram). Stålföretaget i fokus för denna
studie, det statliga Aktiebolaget Norrbottens järnverk (NJA), bildades efter riksdagsbeslut år
1939 av delvis sysselsättnings och regionalpolitiska skäl, och företaget blev snart största
arbetsgivare i Luleå. När prisfallet på stål inleddes några år in på 1960-talet började
riksdagen skjuta till medel till företaget för att täcka förluster, men så småningom också i
form av stora investeringsprogram (IP) i syfte att förändra NJAs sortiment i riktning mot mer
förädlade produkter och samtidigt öka den metallurgiska kapaciteten. Med IP 70 som
genomfördes under 1970-talets tidiga år lämnade således staten stöd till stålverket om totalt
260 MSEK, varav 22 MSEK i bidrag och 238 MSEK i lån. IP 70 innebar en höjd
produktionskapacitet genom bl.a. en ny masugn (Masugn II) som startade i maj 1973, en så
kallad LD-ugn för stålframställning och ett nytt syrgasverk, vilka båda startade i november
1972, samt en stränggjutningsanläggning och ny ytbehandlingsanläggning som succesivt togs
i bruk under 1973. Med investeringarna ökade NJAs koksbehov betydligt, från 250 000 till
800 000 ton/år, varpå NJAs styrelse efter att ha utrett frågan under 1970-1972 tog beslutet
2

att även satsa på egen koksframställning, och även till detta fick man statligt stöd beviljat
(1972). Ytterligare statliga investeringar i NJA, alla under en socialdemokratisk regering
(obruten regeringsställning 1932-1976), gjordes därefter (alternativt, planerades göras) inom
ramen för IP 73-76, Stålverk 75 och, slutligen, Stålverk 80. 1
Stålverk 80, som var en planerad jättesatsning på ett exportinriktat stålämnesverk som
beräknades stå färdigt just år 1980, presenterades av NJA år 1973, när det rådde
högkonjunktur och man räknade med en kraftig årlig ökning av stålförbrukningen. Luleå
kommun såg fram emot alla de arbetstillfällen och den befolkningsökning som väntades ske i
det nya stålverkets spår, och beslutade om detaljplaner för flera nya bostadsområden. Det
var tänkt som ett socialdemokratiskt paradprojekt och storsatsning på näringslivet i
nordligaste Sverige, men var redan från början också en politisk stridsfråga eftersom det
innebar en ökning av det statliga inslaget i svenskt näringsliv och även kunde ifrågasättas
rent företagsekonomiskt. 2 Snart vände emellertid konjunkturen nedåt, främst på grund av
oljekriserna. För stålindustrin var det också frågan om en sviktande hemmamarknad, men
även exporten av stål reducerades kraftigt bland annat eftersom stål tillverkades billigare i
andra länder. I detta sammanhang valde regeringen först att modifiera ambitionerna med
Stålverk 80, mot en produktion inriktad på vidareförädling inom landet istället för på export,
och med betydligt lägre kapitalanspråk. 3 I samband med att den socialdemokratiska
regeringsdominansen slutligen bröts hösten 1976, och det således tillträdde en borgerlig
regering, lades emellertid Stålverk 80-planerna helt på is. 4 Detta innebar i sin tur en
ekonomisk nedgång för Luleå där nya bostadsområden kom att stå tomma och utbyggnaden
av andra helt fick avbrytas, samt bidrog det till att sysselsättningsproblemen ökade i ett län
med redan svåra förhållanden på arbetsmarknaden.
I detta sammanhang vidtog regeringen åtgärder för att främja sysselsättningen i länet.5
Bland annat ansågs bildandet av det statliga bolaget Svenskt stål AB (SSAB), i vilket NJA kom
1

Jonsson, Sverker, Vägen mot SSAB.

2

Proposition 1976/77: 57.
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Proposition 1975/76: 207.
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Jonsson Sverker, Vägen mot SSAB.
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Proposition 1978/79: 127.
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att ingå från 1978, kunna skapa förutsättningar för en tryggad sysselsättning i Luleå. SSAB
bildades i spåren av 1970-talets stålkris efter ett riksdagsbeslut den sjätte april 1978, och
utgjorde en del i omstruktureringen av svensk stålindustri där en del tillverkningsenheter
lades ned och investeringar koncentrerades till ett fåtal produkter och till ett fåtal orter.6
Utöver NJA ingick stålverksamheten i Stora Kopparbergs Bergslags AB och Gränges AB
(Oxelösund) i SSAB. Efter att verksamheten för första gången gått med vinst år 1982
påbörjades den privatisering som 1989 ledde till börsnotering, och 1992 sålde staten
resterande aktier i SSAB. 7 Hur gick Luleå kommun, Luleå energibolag och NJA/SSAB
gemensamt till väga i denna kontext av energikriser, lågkonjunktur och starka statliga
inblandning på orten, för att få till stånd landets första på processindustriell restenergi
baserade fjärrvärmelösning? Detta är frågan som kommer att undersökas närmare genom
föreliggande rapport där källorna huvudsakligen består av dokument hämtade ur Luleå
Energiverk AB (LEABs) arkiv och Luleå stadsarkiv, av artiklar hämtade ur den lokala
dagstidningen, Norrbottenskuriren, samt av ett antal samtida propositioner och tidigare
litteratur. Under arbetets gång har rapporten lästs samt kommenterats av den tidigare
fjärrvärmechefen vid LEAB, Torgny Selberg. Kommentarerna delgavs under ett samtal med
undertecknad den 13 februari 2017, varefter vissa justeringar gjordes i rapporten.

Samarbetet Luleå kommun/LEAB och NJA 1970/71-1976
När Luleå år 1971 stod som nybildad kommun till följd av 1971-års kommunreform (Luleå
stad slogs samman med Nederluleå och Råneå kommuner till en primärkommun) bildades
LEAB med Statens Vattenfallsverk (Vattenfall) och Luleå kommun som ägare (aktiefördelning
30/70, där kommunen innehade aktiemajoriteten). 8 Genom att bilda energiverket som
aktiebolag och inte förvaltning var avsikten att ge LEAB friare händer att agera mer
professionellt utan långa beslutsvägar. 9 Att Luleå kommun och Vattenfall gemensamt stod
6

Proposition 1977/78: 87.

7

Jonsson, Sverker, Skuta på stormigt hav: SSAB under tre decennier.
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Utredning angående värmeförsörjning i centralorten. Luleå Kommunfullmäktige 27/1 1972, § 12, Luleå
stadsarkiv.
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Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
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som ägare berodde i sin tur på att eldistributionen i Luleå stad innan sammanslagningen till
omkring 30 % skötts av Vattenfall via Norrbottens kraftverk som var Vattenfalls nordligaste
förvaltning, 10 och till omkring 70 % av Luleå stads Elverk. I konsortialavtalet som låg till grund
för bildandet av LEAB stod inskrivet att bolaget skulle ansvara för eldistributionen såväl som
samordna värmeförsörjningen samt, om så befanns lämpligt, producera och distribuera
fjärrvärme. Vidare, om elproduktion blev aktuell i samband med fjärrvärmedistributionen
skulle denna drivas under eget bolag där Vattenfall och Luleå kommun vardera skulle äga
hälften av aktierna. 11 Att fjärrvärme och kraftvärmeproduktion på detta sätt lyftes fram som
möjliga former för värmeförsörjningen berodde på att LEAB bildades under något av en
högkonjunktur i den svenska fjärrvärmeutbyggnaden, då det också var vanligt att kombinera
värmeproduktion med elproduktion eftersom man trodde att vattenkraften snart skulle vara
fullt utbyggd. Det var först efter att kärnkraften började byggas ut på 1970-talet som
behovet av kraftvärme minskade och det blev vanligare med renodlade värmeverk. 12 I linje
med denna högkonjunktur hade man i Luleå vid tiden för planläggandet av LEAB, när man
under

slutet

av

1960-talet

planerat

för

Luleåstadsdelen

Hertsön

–

vilken

värmeförsörjningsmässigt först planerats för el – också upplevt hur några intresserade
entreprenörer istället förslagit fjärrvärme. Här ser vi således exempel på hur
fjärrvärmetekniken kunde spridas genom exploatörer. 13
Vi vet också att tanken redan fanns 1971 inom det nybildade LEAB att eventuellt kunna
nyttja restprodukter från Norrbottens Järnverk AB (NJA) som energikälla i ett kraftvärmeverk
(KVV). Således avrapporterade det Stockholmsbaserade konsultföretaget Sandlund Elkonsult
10

Statens vattenfallsverks lokalförvaltning i Norrland startade med byggandet av Porjus kraftverk som stod
klart år 1914. År 1939 bildades sedan Norrländska kraftverken (SFS 1939:519), som i sin tur delades i Övre
Norrlands kraftverk och Mellersta Norrlands kraftverk år 1942. Fyra år senare, år 1946, var det dags för en ny
uppdelning då Norrbotten avskiljdes från Övre Norrlands kraftverk för att bilda Norrbottens kraftverk (SFS
1946:458). När Norrbottens kraftverk bildades år 1946 utgjorde Porjus den enda kraftstationen i Norrbotten. År
1951 togs sedan Harsprångets kraftstation i drift. Mellan åren 1956 och 1963 tillkom sedan Ligga, Messaure,
Porsi och Laxede kraftstationer (www.archivesportaleurope.net, Statens vattenfallsverk. Region Norrbottens
arkiv, Landsarkivet i Härnösand).
11

Utredning angående värmeförsörjning i centralorten. Luleå Kommunfullmäktige 27/1 1972, § 12, Luleå
stadsarkiv.
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Frederiksen och Werner, Fjärrvärme: teori, teknik och funktion.
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Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
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AB under hösten 1971 till LEAB ett antal utredningar där bl.a. förutsättningarna undersöktes
för att som energikälla använda gas- och tjäröverskott från det koksverk som NJA då avsåg
uppföra.14 Men det skulle dröja tills början på 1973 innan den situation uppstod som skulle
göra såväl NJA som LEAB intresserade av att ingå samarbetet och inleda det tekniskt
komplicerade pionjärarbete som det innebar att uppföra en gasanläggning framför en
oljeanläggning i anslutning till fjärrvärmenätet. Dels lanserade NJAs VD John-Olof Edström
vid denna tid storslagna planer på en djärv industriell satsning, nämligen Stålverk 80, som
dramatiskt skulle öka på mängden masugnsgas – och således NJAs förtjänstmöjligheter för
densamma. Dels hade den globala oljeproduktionen nu under ett par år mattats av i flera
länder, såsom i USA, varpå det fanns en praktisk möjlighet för OPEC att agera och strypa
exporten, vilket i sin tur bidrog till att motivera LEAB till samarbete.15
Samarbetet och planen att nyttja masugnsgas i en hetvattencentral (HVC) som senare skulle
kompletteras med elproduktion offentliggjordes i den lokala dagstidningen Norrbottens
Kuriren den tredje februari 1973. 16 Värmeunderlaget var ännu inte tillräckligt stort för ett
KVV, men framförallt LEAB såg det ändå angeläget att centralen kom till stånd snarast så att
man kunde fånga upp gasöverskottet. 17 Det var LEAB som skulle uppföra, äga och driva
HVCn, under det att ett framtida KVV, där även el skulle produceras för NJA att nyttja, skulle
komma att bli mer av en gemensam angelägenhet. Trots att LEAB ensamt ansvarade för
HVCn uppfördes den i direkt anslutning till NJA på området Aronstorp.18
Faktum var att mängden masugnsgas skulle komma att öka mycket snart eftersom den nya
masugnen inom IP 70 snart skulle tas i drift. 19 På hösten 1973, när oljekrisen var ett faktum,
utarbetade Sandlund Elkonsult AB också ett utkast på ramavtal där tänkt bolag att driva det
14

PM angående avsättning i kraftvärmeverk för gas- och tjäröverskott vid koksverk i Luleå, Sune Sandlund,
Sandlund Elkonsult AB, Danderyd, 16/9 1971 (”Luleå, Gammalt material”, LEAB arkiv); Anteckningar angående
mindre koksverk i Luleå, Sune Sandlund, Sandlund Elkonsult AB, Danderyd, 7/12 1971 (”Luleå, Gammalt
material”, LEAB arkiv); Jonsson Sverker, Vägen mot SSAB.
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Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
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NK 3/2 1973.

17

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017; NK 29/3 1975.

18

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

19

Jonsson, Sverker, Vägen mot SSAB.
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kommande KVV var Lulekraft AB (LUKAB). 20 Ett år senare hade Sandlund Elkonsult AB även
sammanställt bakgrundsuppgifter till bolagsbildningen där det i linje med konsortialavtalet
för LEAB konstaterades att Vattenfall och Luleå kommun vardera skulle äga hälften av
aktierna i LUKAB. 21 Ännu pågick förhandlingar mellan parterna om priset på
gasöverskottet. 22
Vid upprepade tillfällen under 1973 och 1974 (däremot inte lika mycket under den senare
hälften av 1970-talet) omnämndes anläggningen i den lokala dagstidningen som
energieffektiv och miljövänlig genom att: a) det var gasöverskott som togs tillvara som
annars skulle facklas bort; b) det minskade på behovet av olja och därmed även
sammanhängande utsläpp av svaveldioxid och stoffnedfall; och c) även om fjärrvärmeverket
delvis skulle komma att eldas med olja innebar det ändå en rationellare drift än om varje
fastighet hade sin enskilda panna (det gick åt mindre olja totalt och det kunde installeras
bättre reningsanläggningar än vad det fanns ekonomi för enskilda att installera). 23 I dessa
sammanhang uttryckte sig ofta representanter för LEAB ganska färgstarkt, såsom
”fjärrvärmen kommer minska oljebehovet i Luleå med en hel tankbåt” 24, ”Oljetankers blir
kanske kuriosa i Luleås hamn i framtiden” 25, och ”NJA-gasen kan slå ut oljan!” 26.
NJAs VD, John-Olof Edström, konstaterade att detta skulle bli den första stad i Sverige där
industriella processer kopplades ihop med stadens fjärrvärmenät. 27 LEAB och NJA slöt avtal
kring HVCn den 30 maj 1975, där NJA förband sig leverera råenergi i form av masugnsgas och

20

Energiavtal, Sandlund Elkonsult AB, Danderyd, 25/10 1973 (”Luleå, Gammalt material”, LEAB arkiv).

21

Bakgrundsuppgifter angående bolagsbildning för kraftvärmeverk, Sandlund Elkonsult AB, Danderyd, 28/10
1974 (”Luleå, Gammalt material”, LEAB arkiv).

22

NK 5/12 1974.

23

NK 29/9 1973; NK 14/5 1974; NK 5/12 1974.

24

NK 14/5 1974.

25

NK 5/12 1974.

26

NK 5/12 1974.

27

NK 3/5 1975.
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olja så att LEAB skulle kunna ta ut 160 MW värmeenergi. Då hade LEAB redan hunnit sluta
avtal med Stockholmsfirman Electro Invest AB beträffande uppförandet av anläggningen.28
Electro Invest AB menade att man hade kunskap nog för att ta sig an detta pionjärprojekt
(vilket senare skulle visa sig inte vara helt korrekt) och använde dels en panna i Oxelösund
som modell, dels en i Graz, Österrike, där processen i Oxelösund emellertid utgjorde
underlag endast för järnverkets egna behov. 29 Anläggningen skulle utrustas med två 80megawattspannor och uppföras som ett Turn-Key projekt, där den ena pannan, Panna 1,
skulle dimensioneras för masugnsgas och den andra, Panna 2, för olja. Oljepannan skulle
sättas in vid köldknäppar men beräknades inte behöva sättas in särskilt mycket de första
åren. NJA skulle erhålla en ersättning om 20 kr per Mwh och priset skulle förhandlas om
efter fyra år (man planerade att ta anläggningen i drift den 1 november 1976). 30 Avtalet var
unikt och priset för gasen reducerat i förhållande till ekvivalent oljepris i syfte att skapa
utrymme såväl till en forcerad utbyggnad av huvudkulvertnätet (i syfte att tidigare kunna
tillvarata gasöverskottet) som till merkostnaden för den gaseldade anläggningen. Förutom
en mer komplicerad brännarutrustning för gas jämfört med olja innebar nämligen den
lågvärdiga masugnsgasen att det var nödvändigt att öka eldningsytan och därmed
pannstorleken. 31
Innan 1975 var till ända kunde luleåborna läsa i lokaltidningen att nu var det nästan klart
också med det KVV som skulle byggas och drivas (beräknad driftstart under slutet av 1980)
av LUKAB. Anläggningen, som skulle köpa gasöverskott från NJA (och sälja tillbaks elkraft)
skulle kosta 250 miljoner kr och uppföras i anslutning till Stålverk 80 på området Gräsören,
där ledningarna mellan KVV och det nya stålverket således inte skulle behöva bli så långa och
anläggningens kylvatten- och utsläppsvattenssystem skulle kunna anslutas till det nya

28

Skrivelse från LEAB (Torgny Selberg) till Electro Invest AB den 20/12 1976 (Pärm I, HVC II, LEAB arkiv); NK
31/8 1977; se också skrivelse från Ångpanneföreningen till Electro Invest AB den 20/12 1976 ”Hetvattenpannan
Aronstorp, drift med gaseldning (masugnsgas)” (Pärm I, HVC II, LEAB arkiv).

29

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

30

”Avtal om leverans av råenergi till HVC”, undertecknat av representanter för NJA och LEAB den 30/5 1975
(Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).
31

Hedberg, Fjärrvärmen i Luleå.
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stålverkets system. 32 I mars 1976 slöt NJA, Vattenfall (såsom statligt verk, bemyndigat av
regeringen genom Prop. 1975/76:125) och Luleå kommun, avtal om anläggningen som skulle
producera 200 megawatt värme och 110 megawatt el vid full effekt. Under det att Vattenfall
och Luleå kommun skulle bygga, äga och sköta anläggningen genom LUKAB, skulle NJA hålla
med bränsle mot rätt till hela elproduktionen (Luleå kommun, genom LEAB, hade i sin tur
rätt till värmeproduktionen). NJA åtog sig således leverera allt det bränsle som fordrades till
anläggningen, främst i form av masugnsgasöverskott, men även bränsle till stödeldning
(koksgas

och

olja)

och

olja

för

komplettering

upp

till

nödvändig

effekt.33

Projektorganisationen kring det kommande KVV var omfattande, liksom för hela Stålverk 80projektet, med möten i Stockholm för ledningsgruppen varje vecka. 34
Samtidigt som avtalet slutits gick emellertid konjunkturen stadigt nedåt och den svenska
stålindustrin gled allt längre in i sin djupaste kris sedan 1920-talet. I detta sammanhang
valde också regeringen att modifiera ambitionerna med Stålverk 80-projektet, mot en
produktion inriktad på vidareförädling inom landet istället för på export, och med betydligt
lägre kapitalanspråk. 35 Projektet motionerades och debatterades också intensivt i Sveriges
riksdag under våren 1976. 36 LEABs chef, Erling Hedberg, hävdade samtidigt i lokaltidningen
att de modifierade Stålverk 80-planerna knappast alls påverkade KVV-planerna.37
Men så, i oktober 1976, när 1975 visat på en betydande förlust för NJA och även 1976 och
1977 förväntades ge stora underskott 38 tog styrelsen för det statsägda NJA ändå beslutet att
skjuta Stålverk 80 på framtiden (och det återupptogs aldrig). Det hade då också hunnit
tillträda en borgerlig regering vilket utöver det kärva ekonomiska läget kan förklara
utgången. NJA begärde därmed också att avtalet mellan NJA, Vattenfall och Luleå kommun
32

NK 18/12 1975

33

Avtal om kraftvärmeverk i Luleå, signerat av representanter för NJA, Luleå kommun och Statens
Vattenfallsverk den 13/3 1976 (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).
34

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

35

Proposition 1975/76: 207.

36

Riksdagens protokoll 1975/76: 105.

37

NK 17/3 1976.

38

Proposition 1976/77: 57.
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kring kraftvärmeverket skulle upplösas.39 NJAs avisering om att dra sig ur projektet
föranledde av förklarliga skäl krismöte i ledningsgruppen för det kommande KVV, med en
oro bl.a. för om gasleveranserna även till HVCn som snart stod färdig var hotade.40
Lokaltidningen rapporterade också dystert om det nedlagda KVV-projektet. Det resonerades
att nu hamnar väl även det ”i arkivet över stålverksprojektet som aldrig blev av”. LEABs chef,
Erling Hedberg, såg ändå inte helt dystert på situationen, utan informerade i lokaltidningen
att det ändå inte var omöjligt att KVV-idén snart kunde dammas av igen. Den nya regeringen
hade fått honom att tro det – genom höjda elpriser och bantad kärnkraftsutbyggnad – då blir
en naturlig följd att kommuner uppmuntras uppföra oljebaserad mottryckskraft för elkraft
och fjärrvärme. Dessutom fanns det ju en chans att Luleå i framtiden skulle kunna bli det
metallurgiska

centrum

som

det

talats

om

(sannolikt

avses

redan

här

den

produktionsuppdelning som skulle komma med SSAB, se nedan) och varpå det skulle uppstå
gasöverskott för ett KVV. 41

Fjärrvärmenätets utbyggnad 1971-1976
Så snart LEAB bildats 1971 började personal vid verket utreda huvuddragen i
fjärrvärmenätets utbyggnad

med

hänsyn

till

omfattning

och

utbyggnadstakt.

I

utredningsarbetet valde man att först utreda sådana områden som var under utbyggnad,
såsom stadsdelen Hertsön fem kilometer öster om Luleå centrum. På så sätt föll det sig så
att LEAB i samråd med kommunen redan under 1971 tog principbeslut om att införa
fjärrvärme i Luleå, och således kontrakterade de första värmeleveranserna och inledde
uppbyggnaden av fjärrvärmenätet i samband med uppförandet av det nya bostadsområdet
om ca 2 500 lägenheter i stadsdelen Hertsön. 42 Under 1972 byggdes fjärrvärmenätet ut även
i stadsdelen Porsön (där det också uppfördes nya bostadsområden) såväl som i stadskärnan.
Utbyggnaden av fjärrvärmenätet fortsatte sedan i hög takt och mellan 1971 och 1976
39

Brev från Jan Friberg, projektchef, NJA, till Statens Vattenfallsverk (med delgivande till Erling Hedberg, LEAB,
och Stig Johansson, Luleå kommun) den 26/10 1976 (LEAB arkiv).
40

PM angående kraftvärmeverk i Luleå, den 21/11 1977, av E. Hedberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).

41

NK 28/10 1976.

42

Utredning angående värmeförsörjning i centralorten. Luleå Kommunfullmäktige 27/1 1972 § 12, Luleå
stadsarkiv; Hedberg, Fjärrvärmen i Luleå.
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investerade LEAB totalt närmare 90 MSEK i anläggningar för distribution och produktion av
fjärrvärme och ungefär lika mycket i anläggningar för eldistribution (investeringarna vägde
klart över för fjärrvärme under slutet av perioden). Således var hela 43 % av alla lägenheter i
flerfamiljshus i Luleå kommun anslutna till fjärrvärmenätet 1976.43
I hög grad utgick statsbidrag till utbyggnaden i form av bl.a. beredskapsarbeten (AMS bidrag)
men även för bl.a. projektering. 44 Beredskapsarbeten var en mycket vanlig form av statligt
bidrag i uppbyggnaden av den svenska infrastrukturella välfärden under 1930- till 1980-tal,
och samtidigt ett sätt för Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att bekämpa arbetslösheten.
Samtidigt betalades AMS-bidrag endast ut på vintern när sysselsättningen i regel var lägre än
på sommaren. Då var det emellertid också dyrare att bygga ut nätet, varför betydelsen av
AMS-bidragen inte skall överdrivas. Således var det också så kallade ”elpengar” som
finansierade utbyggnaden (elnätet var redan utbyggt och ”betalade sig”, så här fanns medel
för LEAB att nyttja) fram tills LUKAB började ”betala sig” vid mitten av 1980-talet.45
Tills vidare betjänades fjärrvärmenätet av transportabla panncentraler även om tanken från
början var att nätet så småningom huvudsakligen skulle försörjas genom ett centralt
värmeverk. En av de första transportabla panncentralerna som togs i bruk i de centrala
delarna av staden var panncentralen i kvarteret Skatan, som togs i bruk i oktober 1973
(sammantaget handlade det om nio transportabla centraler, samtliga drivna med olja).46
Panncentralen Skatan fick senare utstå kritik från boende i närheten som tyckte att den
bullrade och smutsade ner. 47
Enligt värmeplanen som LEAB arbetat fram för kommunen (Luleå var en av få kommuner
med utarbetad värmeplan 48) var det ju mer ”tyngre” och mer exploaterat ett område var
som avgjorde hur ekonomiskt det var att införa fjärrvärme där, där gränsen nedåt gick vid
43

Luleå Energiverk AB, Årsredovisning 1976, LEAB arkiv.

44

Se bl.a. Luleå kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, 29/11 1973 § 561, Luleå stadsarkiv. Se också NK
26/2 1976.
45

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

46

NK 29/9 1973.

47

NK 7/12 1974.

48

NK 29/9 1973.

11

kedjehus/radhus. Distributionsingenjören vid LEAB konstaterade inför lokaltidningens
reporter att det enda styrmedel som var aktuellt i detta sammanhang var att kommunen vid
upplåtelse av mark hade som förutsättning att husen skulle anslutas till fjärrvärmenätet.
Samtidigt räknade LEAB med stark frivillig anslutning i de situationer där det var lönsamt och
således lämpligt med fjärrvärme. Den utarbetade värmeplanen hade nämligen tre
markeringar, en för områden som var direkt lämpliga för fjärrvärme, en för områden som var
klart olämpliga och där LEAB därför förordade eluppvärmning, samt en för områden där det
var osäkert vilken typ av uppvärmning som var bäst lämpad, bl.a. därför att man kunde anta
att en hårdare exploatering skulle komma med tiden. I ett sådant område rådde LEAB den
fastighetsägare som måste byta oljepanna att inte riva ned sitt vattenradiatorssystem
eftersom fjärrvärmen på sikt kunde bli lönsam. Istället föreslogs att en elpanna sattes in
under en övergångsperiod (de stigande oljepriserna väntades minska antalet oljepannor
markant på längre sikt). 49 Detta att det inför ett framtida KVV var kritiskt med ett tillräckligt
värmeunderlag, dvs. att så många bostadsområden som möjligt anslöts till fjärrvärmenätet,
lyftes vid upprepade tillfällen fram i lokaltidningen. 50
Det tog tid att bygga ut fjärrvärmenätet i de centrala tättbebyggda delarna av Luleå varpå
det var en process som pågick under flera år även om den påbörjats redan 1972. Således
lades ledningar ned i Storgatan i hjärtat av Luleå först under våren 1975.51 När bygget med
HVCn påbörjats på Aronstorp hösten 1975 konstaterades i sin tur att trots att HVCn
beräknades vara i drift redan hösten 1976, skulle det dröja ända tills hösten 1977 innan den
centrala staden kunde anknytas till det centrala nätet (i första hand skulle de till Aronstorp
näraliggande stadsdelarna Örnäset och Hertsön anslutas). Att det skulle dröja för den
centrala staden berodde på att det uppstod en flaskhals i fjärrvärmenätsutbyggnaden där
värmekulvertarna behövde dras rakt genom det bangårdsområde som låg mitt mellan
Aronstorp och den centrala staden, där marken ägdes av det statliga Banverket och således
inte kunde grävas i hur som helst. Det statliga Vägverket planerade emellertid bygga en
viadukt över bangården med anledning av att den så kallade Varvsgataleden snart skulle

49

NK 7/4 1973.

50

NK 24/11 1978; NK 8/2 1979; 3/6 1982.

51

NK 24/5 1975.
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byggas ut, och i denna viadukt kunde också värmekulvertarna ledas. Således ansökte LEAB
hos regeringen om att få tidigarelägga byggandet av bron, och själva ansvara för bygget
(enligt Vägverkets fördelningsplan skulle detta annars ha skett först 1978). 52 Regeringen
godkände detta och LEAB byggde bron, med värmekulvertarna i, och fick senare ersättning
för detta av staten.53 På senhösten 1976 kunde HVCn på Aronstorp tillsvidare leverera värme
till ca 4000 bostäder på Hertsön och Örnäset samt näraliggande Skurholmen och
Lövskatan. 54

Samarbetet Luleå kommun/LEAB och NJA 1977-1982
HVCn stod klar för intrimning i november 1976, varpå provdrift genomfördes i december.
Anläggningen kunde emellertid därefter endast drivas i full drift i några veckor i början av
1977 innan det inträffade en explosion i pannan till följd av att gasen som levererades från
NJA vid ett tillfälle varit så kall att det bildats iskristaller i rören fram till pannan, vilka i sin tur
satt givarna i styrsystemet ur drift. Således kände inte styrsystemet av att pannan fylldes
med gas, varpå den blev överfull. I ett nästa steg bildades en gnista, följt av en explosion,
varefter pannan såg ut som en fotboll. Den efterföljande utredningsprocessen blev
komplicerad. Man visste att gasen kunde vara kall – det blev den av att förvaras i en
gasklocka – men man hade inte trott att den skulle kunna frysa givarna.55
Det skulle dröja ända tills november 1977 (8 månader senare) innan pannan fungerade igen.
Den lokala dagstidningen valde rubriken ”Energisparande värmeverk en flopp” – och det
med rätta, HVCn gick ju med förlust eftersom den drevs med olja köpt till betydligt högre
pris än vad gasen skulle ha kostat. Detta satte LEAB i ekonomiska svårigheter eftersom
olyckan låg utanför avtalet att NJA skulle leverera olja till samma pris som gasen om gasen
var otillräcklig. Vad gällde i sin tur reparationerna täcktes dessa i och för sig av försäkringar,
men därutöver krävde Arbetarskyddsstyrelsen att det byggdes en förvärmare för 1 MSEK
52

NK 12/6 1976.

53

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

54

NK 8/9 1976.

55

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
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som såg till att gasen aldrig mer blev så avkyld att det kunde orsaka nya explosioner. Men
vem skulle betala den?56 LEAB ägde HVCn så kostnaderna föll i första hand på dem, men
LEAB försökte och lyckades också så småningom få igenom att NJA skulle betala. 57
Pannhaveriet bidrog också till en tvist mellan LEAB och konsultfirman Electro Invest AB
beträffande huruvida anläggningen vid haveritillfället kunde anses övertagen av LEAB, eller
fortfarande under uppförande, där anläggningen i slutändan inte bedömdes ha varit
övertagen av LEAB. 58 Enligt den lokala dagstidningen var varken LEAB eller NJA ”särskilt
imponerade” av Elektro Invest AB som de menade ”gjort sken av att kunna tekniken”.
Projektledaren Torsten Mårtensson vid Elektro Invest AB försvarade sig i sin tur med att det
ingenstans i världen fanns jämförbara anläggningar i liknande klimat, varpå ingen hade
kunnat veta om att gasen kunde bli så kall. Vidare menade han att anläggningen redan var
mer säkerhetsutrustad än alla andra anläggningar, såsom den gaseldade panna i Oxelösund
som stått som förebild.59
Vad gällde samarbetet mellan NJA och LEAB så blev detta i sin tur ansträngt av att LEAB
ansåg att NJA levererade lågkvalitativ gas. Samtidigt försökte NJA omförhandla
leveransavtalen av råenergi till HVCn efter att denna återigen varit igång några månader,
bl.a. baserat på att pannan under de månader den varit igång enligt NJA inte hållit den
verkningsgrad som garanterats av LEAB. 60 Men då påpekade LEAB att pannan naturligtvis
påverkades av att masugnsgasen inte hållit det värmevärde och sammansättning som
utlovats av NJA, vilket också bekräftades av Electro Invest AB. 61 LEAB ansåg rent av att
problemen i HVCn visat att en hetvattenproduktion för fjärrvärme inte borde vara primärt
56

NK 31/8 1977.

57

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

58

Brev från Försäkringsaktiebolaget Skandia till jur. kand. Lars-Otto Liman, Byggherreföreningen (i
Skiljeavgörandet beträffande hetvattencentralen) den 1/3 1978 (Pärm I, HVC II, LEAB arkiv). Samtal med Torgny
Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
59

NK 31/8 1977; se också skrivelse från Ångpanneföreningen till Electro Invest AB den 20/12 1976
”Hetvattenpannan Aronstorp, drift med gaseldning (masugnsgas)” (Pärm I, HVC II, LEAB arkiv).

60

Skrivelse från NJA till LEAB den 15/2 1978 ”Angående leveransavtal av råenergi 30/5 1975” (Pärm I, HVC II,
LEAB arkiv).
61

Skrivelse från Electro Invest AB till LEAB den 29/11 1977 (Pärm I, HVC II, LEAB arkiv ).
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baserad på masugnsgas. Härutöver hänvisade NJA till ”väsentligt ändrade förhållanden” av
strukturell natur sedan avtalet slutits 1975, såsom strukturförändringar i branschen och det
faktum att stålverk 80 inte blivit av. 62 Här påpekade LEAB i sin tur hur stålverk 80 inte ens
funnits med bland avtalsförutsättningarna (och således inte kunde åberopas). 63
Sammantaget ville NJA att leveransavtalet skulle ändras från ”levererans av masugnsgas och
olja så att LEAB skulle kunna ta ut 160 MW värmeenergi” till ”leverans av gas i mån av
tillgång och olja till självkostnadspris”.64
Det kom samtidigt till LEABs kännedom att NJAs energienhet fortsatt utreda
kraftvärmefrågan även efter att NJA 1976 hoppat av samarbetet med Luleå kommun i denna
fråga, men nu utifrån alternativet att starta eget KVV med tänkta hetvattenleveranser till
kommunen, och utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv fanns det naturligtvis skäl att
utreda denna fråga. 65 Även LEAB fortsatte att utreda KVV-frågan efter att NJA dragit sig ur
1976. Givet att man redan hade ett etablerat värmeunderlag som kunde utnyttjas i samband
med elkraftproduktion konstaterades att det skulle vara möjligt för kommunen att driva ett
eget KVV baserat på såväl olja, gasöverskott som kol, som på sikt även kunde ge värme- och
bostadskonsumenterna fördelar i form av lägre avgifter.66
Efter att Stålverk 80 lagts på is blev det utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv allt
tydligare att NJA för att överleva behövde delta i en samordning av den svenska
handelsstålsindustrin. Således inledde NJA (1977) förhandlingar med de två andra svenska
krisdrabbade stålverksägarna Stora Kopparbergs Bergslags AB och Gränges AB, beträffande
bl.a. nödvändig produktionsuppdelning mellan de olika stålverken i syfte att åstadkomma
62

Skrivelse från NJA till LEAB den 15/2 1978 ”Angående leveransavtal av råenergi 30/5 1975” (Pärm I, HVC II,
LEAB arkiv).
63

”Kommentarer till skrivelse från NJA med datum 1978-02-15”, skrivelsen sammanställd den 24/2 1978 (Pärm
I, HVC II, LEAB arkiv).
64

Skrivelse från NJA till LEAB den 15/2 1978 ”Angående leveransavtal av råenergi den 30/5 1975” (Pärm I, HVC
II, LEAB arkiv).
65

Skrivelse från LEAB till kommunstyrelsen, Luleå den 28/8 1978 ”Angående kraftvärmeverk i Luleå (Pärm: Stig
Johansson, LEAB arkiv).
66

PM angående kraftvärmeverk, Luleå, den 6/10 1977, av Torgny Selberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv);
Anteckningar förda efter sammanträde angående event KVV i Luleå baserat på konsumenternas värmeunderlag
(”värmefallet”), den 12/4 1978, av E. Hedberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).
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konkurrenskraftiga enheter. 67 När SSAB sedan bildats (riksdagsbeslut i april 1978) fastställde
styrelsen för SSAB i maj 1978 bl.a. att produktionen av grova och medelgrova profiler och
den malmbaserade metallurgin på sikt skulle koncentreras till Luleå, och produktionen av
band- och plåt liksom den skrotbaserade metallurgin (och även produktionen av
armeringsstål och valstråd) till de övriga enheterna. 68 Således lade bildandet av SSAB och
efterföljande produktionsuppdelningen grunden för stålverket i Luleå att återuppta
samarbetet med LEAB om KVV.
Kommunen och LEAB bejakade ett återupptaget samarbete och tillsammans sände
aktörerna 1978 in en ansökan till Koncessionsnämnden för miljöskydd om att uppföra ett
KVV i anslutning till HVCn på Aronstorp med planerad start för bygget den 1 augusti 1979.69
Det skulle dröja ända tills hösten 1979 innan Koncessionsnämnden gav tillstånd till
anläggningen, 70 men då hade redan SSAB och Luleå kommun upprättat konsortialavtal med
tillhörande bolagsbildning för LUKAB (delat ägande SSAB/Luleå kommun, 50/50). 71 Nu var
nämligen Vattenfall ute ur bilden, 72 varpå det blev naturligt att SSAB istället steg in som
delägare.73 Man hade också upprättat bränsle- och värmeavtal, där SSAB skulle leverera allt
bränsle till anläggningen som i första hand skulle utgöras av masugns-, koks- och LD-gas som
inte behövdes i SSABs produktion och i andra hand av eldningsolja. För bränslet skulle LUKAB
i sin tur betala en avgift till SSAB om 55 % av gällande oljepris, tills vidare priset för tung
eldningsolja med 2,5 % svavel. Elkraften skulle LUKAB sälja för marknadspris till i första hand
SSAB, och om det blev över, även till Vattenfall.74

67

Jonsson, Sverker, Vägen mot SSAB.

68

1978/78: 126.

69

NK 28/7 1978.

70

NK 21/11 1979.

71

Luleå kommunfullmäktige 28/5 1979 § 163, Luleå stadsarkiv.

LEAB ville inte ha Vattenfall inblandat i LUKAB och frågan om att lyfta ur den statliga myndigheten
Vattenfall ur det lokala energisamarbetet hade drivits till ”högsta nivå” innan Vattenfall 1978 drog sig ur
samarbetet (Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017).

72

73

Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.

74

Luleå kommunfullmäktige 28/5 1979 § 163, Bilaga – Bränsleavtal, Luleå stadsarkiv.
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I lokaltidningen framgick att kommunalrådet Sven Köhler såg ”oändliga utsikter” för
fjärrvärmen där han på sikt trodde att även villor skulle kunna kopplas upp eftersom det inte
var rimligt att ”bränna upp elkraft i hemmen” på det sätt som nu gjordes (ca 2/3 av villorna i
Luleå värmdes upp med el 75). 76 Konsortial- och prisavtalet mellan SSAB och Luleå kommun
knöts ihop med en giltighetstid av 25 år.77
I februari 1980 gav staten/Industridepartementet som ägare av SSAB klartecken till
projektet, och garanterade det även statligt stöd om ca 35 MSEK. I en kommentar till
beslutet betonade industriminister Nils Åsling betydelsen av projektet, bl.a. givet de stora
möjligheter att utnyttja restenergi från industrin för uppvärmning av bostäder som det
visade på, samtidigt som det förbättrade ekonomin för SSABs stålframställning. 78 Strax
därefter tecknade LUKAB avtal med Electro Invest AB för nyckelfärdig anläggning att leverera
95 000 kW elkraft (tvisten kring HVCn 1978 tycks således ha varit förlåten).79 Under de
omkring två år som det sedan tog att uppföra anläggningen (LUKAB tog över den färdiga
anläggningen i november 1982 80) var det särskilt en fråga som togs upp i lokaltidningen vid
upprepade tillfällen och även diskuterades i andra sammanhang, nämligen huruvida gasen
skulle räcka till? Frågan diskuterades bl.a. i kommunfullmäktige i slutet av april 1981 efter att
SSAB under den föregående vintern 1980/81 levererat så lite gas att det knappt räckt till
driften av HVCn. En viktig förklaring var att Masugn 1 var avställd till följd av lågkonjunktur
och med bara en masugn kvar i drift räckte inte överskottsgasen till.81 Fortfarande under
hösten 1981 var Masugn 1 avstängd och nu tyckte inte LEABs chef, Erling Hedberg, att det
såg ”särskilt skojigt” ut när det gällde gassituationen. Samtidigt såg han positivt på framtiden
och menade att det måste vara ”vettigt och riktigt” att satsa på SSAB-gasen även om
konjunkturförändringar bidrog till en tillfällig svacka. Överblickade man bara en längre
75

NK 5/11 1981 .

76

NK 8/2 1979.
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Luleå kommunfullmäktige 28/5 1979,§ 163, Bilaga – Bränsleavtal, Luleå stadsarkiv.
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NK 9/2 1980.

79

NK 16/2 1980; NK 22/2 1980.

80

Luleå Energiverk AB, Årsredovisning 1982, LEAB arkiv.

81

NK 28/4 1981.
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tidsperiod kunde man inte vara pessimist. Vidare ansåg Hedberg att det var ”helt fantastiskt”
att anläggningen uppfördes av lånade pengar och således utan att AMS behövde ställa ”en
massa miljoner” till förfogande.82 Även LEABs fjärrvärmechef, Torgny Selberg, var positivt
inställd och lyfte fram hur Luleå KVV var landets enda i sitt slag, dvs. det första KVV att
värma upp en kommun med industriell processenergi, vilket i förlängningen skulle göra
kommunen praktisk taget oberoende av eldningsolja. Han förklarade att till följd av att det
förelåg ett elöverskott i Sverige var det just när KVV ersatte olja som de var motiverade.83

Fjärrvärmenätets utbyggnad 1976-1982
Efter att Stålverk 80 lagts på is och NJA dragit sig ur KVV-projektet 1976, lades också vissa
fjärrvärmenätutbyggnadsplaner på framtiden, såsom det stora Bensbyprojektet (som
baserades på ett planerat bostadsbyggande i Bensbyn-Mulön). LEAB hade visserligen redan
lagt ner 5-10 MSEK på att dimensionera kulvertsystemet för en utbyggnad från Hertsön till
Bensbyn, men med Stålverk 80 lagt på is fanns inte längre anledning att bygga nya bostäder
(eller fjärrvärme) i området. Samtidigt fortsatte kulvertutbyggnaden totalt sett och LEAB
konstaterade

att

det

nedlagda

Bensbyprojektet

rimligtvis

innebar

att

annan

kulvertutbyggnad kunde tidigareläggas. 84 Under sommaren 1977 (när Panna 1 låg nere) var
ännu endast Örnäset och Hertsön uppkopplade till HVCn men tidigt på hösten kunde även
Luleås centrala delar kopplas upp.85 Utbyggnaden av fjärrvärmenätet gick planenligt och,
genom sysselsättningsläget (arbetslösheten var hög i Norrbotten), med statsbidrag (AMS) på
upp till 50 % på vissa sträckor. 86 I vissa fall gick utbyggnaden t.o.m. snabbare än planerat till
följd av att priset för gasöverskottet till HVCn var reducerat i förhållande till ekvivalent
oljepris (av alla de omkring 50 städer i landet som 1978 höll på att bygga ut fjärrvärme
82

NK 15/10 1981.

83

NK 5/5 1981.

84

NK 28/10 1976.
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Anteckningar förda efter sammanträde angående event KVV i Luleå baserat på konsumenternas
värmeunderlag (”värmefallet”), den 12/4 1978, av E. Hedberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv); NK 31/8
1977.
86

Anteckningar förda efter sammanträde angående event KVV i Luleå baserat på konsumenternas
värmeunderlag (”värmefallet”), den 12/4 1978, av E. Hedberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).
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expanderade Luleå mest 87). 88 Som grädde på moset fick LEAB 1978 också ta del av den
ersättning som Luleå kommun fick av staten föranlett av att kommunen och kommunens
företag gjort vissa investeringar med anledning av Stålverk 80, bl.a. 8,2 MSEK för
driftskostnader vid fjärrvärmeinvesteringar mellan 1979 och 1982.89 Under 1970-talets sista
år antydde både LEABs och NJAs chefer var för sig i lokaltidningen att NJA-gasen eventuellt
också skulle räcka också till Boden. 90 Enligt LEABs fjärrvärmechef, Torgny Selberg, skulle det
emellertid inte kunna ske förrän gasen var gratis, först då skulle man kunna konkurrera med
annan uppvärmning så långt bort. 91
LEAB stötte också på en del motstånd på vägen, såsom abonnenter som ifrågasatte att LEAB
överhuvudtaget betalade något alls för gasen som annars skulle facklas bort. En
representant för den lokala hyresgästföreningen jämförde i detta sammanhang situationen
med Umeå, där man börjat försök med sopor som bränsle för fjärrvärmen; -”och tänk om
man skulle börja ta betalt för dessa?” 92 Under en hyresdebatt i stadsdelen Örnäset i januari
1980 hävdade i sin tur en hyresgäst att LEAB betalade för mycket för gasen. Representanter
för både LEAB och SSAB var med på debatten, och under det att LEABs representant slog fast
att LEAB skulle tvingas höja värmepriset utan gasen, eftersom den var billigare än oljan,
hävdade SSABs representant att avtalet mellan gamla NJA och kommunen, där NJA
garanterade energileveransen, var en ”enormt dålig affär” för SSAB eftersom man tvingats
köpa olja för 6-7 MSEK per år. Rubriken i lokaltidningen dagen därpå var ”Överraskande
uppgift vid hyresdebatt: Gasavtalet dålig affär för SSAB”. 93 Under 1981 tvingades LEAB vid
två tillfällen att höja fjärrvärmepriset ytterligare, med 10 respektive 15 %. Anledningen var
att man som råvara i fjärrvärmenätet endast haft tillgång till 50 % gas (mot planerade 90 %)

87

NK 3/8 1978.

88

PM beträffande kraftvärmeverk i Luleå, den 25/8 1978, av E. Hedberg (Pärm: Stig Johansson, LEAB arkiv).

89

Proposition 1977/78: 89; NK 2/11 1978.

90

NK 17/3 1976; NK 24/1 1979.

91

NK 31/8 1977.

92

NK 15/11 1979.

93

NK 16/1 1980.
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till följd av att SSAB tvingats till neddragningar (bl.a. var masugn 1 fortfarande stängd) och
även internt utnyttjade sin gas mer effektivt, samt var ju oljan dyrare än gasen. 94
I november 1982 tog LUKAB slutligen över den nya KVV-anläggningen och efter att den varit i
drift under ett år kunde LEAB konstatera att det nu normalt sett faktiskt var där som
fjärrvärmen producerades, och att övriga värmeproduktionsanläggningar i huvudsak nu stod
som reserver.95 När anläggningen var inne på sitt andra år, 1984, kunde kommunledningen
rent av slå fast att man blivit bästa kommun i landet på att minska förbrukningen av
eldningsolja till följd av övergången från oljeuppvärmning till fjärrvärme med gasöverskott
från SSAB som råenergi; förbrukningen i Luleå hade minskat med hela 80 % på bara några få
år på grund av detta. Således fungerade gasleveranserna till den nya anläggningen
tillfredställande. LEAB kunde för sin del nu hålla ett fjärrvärmepris som låg klart under riket i
övrigt. Detta berodde inte minst på att LEAB i avtalet med LUKAB om värmeleveranser sett
till att det skrivits in en supplementärregel som innebar att om LEAB fiktivt ”på ritbordet”
kunde bevisa att det gick att producera energin på något billigare sätt än vad LUKAB klarade
av, skulle LUKAB sänka priserna.96 Samtidigt var LUKAB också mycket fördelaktigt för SSAB
som utöver att få betalt för överskottsgasen, genom avtalet med LUKAB alltid hade rätt till
1/3 av vinsten i bonus (LUKAB b fick inte gå med vinst) och 1/3 av vinsten i elrabatt (den sista
tredjedelen av vinsten gick till LEAB). 97 Efter ett drygt decennium av utredningar,
förhandlingar, slutna (och upprivna) avtal och tekniska utmaningar i arbetet för den
energieffektiva och miljövänliga fjärrvärmelösningen baserad på processindustriell
restenergi, kunde således såväl SSAB, LEAB och inte minst kommunen och dess
fjärrvärmeabonnenter njuta frukterna.

94

NK 8/9 1981; NK 9/9 1981.

95

Luleå Energiverk AB, Årsredovisning 1983, LEAB arkiv.

96

NK 26/6 1984; NK 2/9 1985.
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Samtal med Torgny Selberg, tidigare fjärrvärmechef vid LEAB, i Luleå den 13 februari 2017.
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