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Sammanfattning 
 
Denna utredning har som mål att belysa framtida möjligheter att bygga ett energieffektivt energisystem 
baserat på förnybara resurser i Stenhamra. Förstudien genomförs med bidrag från Energimyndigheten 
och ska utreda möjligheterna att på sikt införa närvärme i området samt hur denna lösning skulle kunna 
se ut. Utredningen behandlar bränsletillgång, försäljningspotential, teknik, miljöaspekter och ekonomi.  
 
Dagens värmesystem i Stenhamra utgörs till övervägande del av direktverkande el och det finns många 
luftvärmepumpar installerade. Det finns även ett fåtal oljeuppvärmda fastigheter kvar och ett befintligt 
närvärmenät som drivs av AB Ekerö Bostäder och försörjer två skolor samt några flerbostadshus. 
 
Utredningen har visat att de fastigheter som är möjliga att konvertera till närvärme idag ligger relativt 
utspridda och att en stor del av värmebehovet baseras på planerad bebyggelse. Därmed har 
utredningen indelats i två etapper för anslutning av potentiella kunder till ett närvärmenät. Etapp 1 
innebär att fastigheter som ligger inom rimligt avstånd från befintligt nät kopplas in i detta. Etappen 
omfattar även installationen av en biooljepanna som kan användas som reserv- och spetslast i både 
etapp 1 och etapp 2. Slutsatsen visar att det i etapp 1 är möjligt att ansluta kunder som ligger nära det 
befintliga närvärmenätet med rimlig lönsamhet under förutsättning att ett samarbete inleds med AB 
Ekerö Bostäder. 
 
För att utreda om det är intressant med närvärme i Stenhamra har flera alternativ studerats för etapp 2. 
Etapp 2A innebär att ett samarbete med AB Ekerö Bostäder inleds vilket förutsätter en ekonomisk 
överenskommelse med AB Ekerö Bostäder. Etapp 2B innebär en avveckling av befintlig panncentral 
och att Ekerö kommun bygger en ny anläggning i egen regi. För etapp 2B finns även två alternativ, att 
satsa på två små pannor (egen regi 1), eller en stor panna (egen regi 2). För alternativen i etapp 2 har 
även två biobränslen studerats - pellets (hetvattencentral med förädlat torrt biobränsle) och flis 
(hetvattencentral med fuktigt biobränsle). Det ger följande alternativ: 
 

 Etapp 2A Samarbete  Pellets  Tre pannor för basproduktion (en ny) 
 Etapp 2A  Samarbete  Flis  Tre pannor för basproduktion (en ny) 
 Etapp 2B Egen regi 1 Pellets  Två nya pannor för basproduktion  
 Etapp 2B  Egen regi 1 Flis  Två nya pannor för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Pellets  En ny stor panna för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Flis  En ny stor panna för basproduktion 

 
 

För etapp 2 ger alternativet samarbete med AB Ekerö Bostäder baserat på flisförbränning lägst 
värmeproduktionskostnad och föreslås som huvudalternativ vid fortsatt arbete. Närvärmekostnaden 
visade sig initialt inte vara tillräckligt konkurrenskraftig och en avgörande anledning var hög 
investeringskostnad i distributionssystemet. Genom en selektion av kunder närmare Stenhamra 
centrum och nya förutsättningar för framtida exploatering erhålls ett mer kompakt nät vilket ger en 
reducerad investering i distributionssystemet och således en mer konkurrenskraftig närvärmekostnad i 
jämförelse med alternativ uppvärmning.  
 
En annan möjlighet som skulle kunna utredas vidare är att istället för ett centralt närvärmenät utreda 
småskaliga lösningar för värmeförsörjning till den planerade bebyggelsen, vilken i framtiden kan byggas 
ihop till ett centralt närvärmenät. 
 
En möjlighet som förefaller ha en potential till ett mer lönsamt närvärmesystem och ge väsentliga 
miljöfördelar är att samarbeta med Kiviks Musteri som producerar ånga för sin tillverkningsprocess och 
som planerar att byta ut befintlig oljepanna under 2016. I fortsatt arbete föreslås att en dialog inleds 
med Kiviks Musteri för eventuellt samarbete samtidigt som lokalisering av ny anläggning intill musteriet 
samt utökat distributionsnät utreds mer ingående.  
 
Ett annat alternativ för att minska investeringskostnaden är att undersöka om det går att erhålla 
investeringsstöd för utbyggnaden, från t.ex. Energimyndigheten eller EU. Det går också att undersöka 
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alternativa och mer kostnadseffektiva lösningar för distributionssystemet eftersom denna post utgör en 
stor del av investeringen. En nackdel med det sistnämna är att en reducerad kostnad för 
distributionssystemet innebär att frångå normal fjärrvärmestandard vilket kan medföra begränsningar i 
framtiden. 
 
En av de största osäkerhetsfaktorerna vid utbyggnad av befintligt närvärmenät är de potentiella 
kundernas anslutningsgrad vilken är avgörande för närvärmekostnaden. Dessutom är ett fördelaktigt 
biobränslepris i förhållande till elpris en viktig faktor för att få ett lönsamt närvärmesystem. Vid 
förbränning av flis blir priset för bränsle betydligt lägre än vid förbränning av pellets vilket väger upp 
ökade kostnader i investering samt drift och underhåll. Dessutom minskar energiåtgången vid 
tillverkning av bränslet i jämförelse med pellets och eftersom fuktig flis kan köpas in från närliggande 
Wiggeby Gård, minskar transporter vilket ger en positiv inverkan på miljön. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energianvändning i samband med uppvärmning av bostäder och lokaler utgör en stor del av den totala 
energianvändningen i Ekerö kommun. Uppvärmningsformen i kommunen domineras av el vilket även 
gäller tätorten Stenhamra. Den viktigaste åtgärden vad gäller uppvärmning är att övergå till förnybar 
energi, vilket i första hand innebär att övergå till uppvärmningssystem som baseras på biobränsle, 
genom egen panna, ett gemensamt närvärmeverk eller ansluta sig till en stor fjärrvärmeanläggning. 
Som del i kommunens strategiska arbete med energieffektivisering i den egna verksamheten initierades 
en förstudie kring framtidens energiförsörjningssystem i Stenhamra.  
 
Slutsatserna av den genomförda förstudien visar att en viktig förutsättning för att närvärme i Stenhamra 
ska bli lönsamt, är ett mer kompakt nät och fler kunder anslutna till detta nät. Denna förstudie har därför 
kompletterats med en tilläggsutredning där nya kostnader för närvärme tagits fram med nya 
förutsättningar för potentiella kunder. 
 

1.2 Syfte 

På uppdrag av Ekerö kommun ska Grontmij Sverige AB genomföra en förstudie kring framtidens 
värmeförsörjningssystem i Stenhamra. Syftet med förstudien är att utreda framtida möjligheter att 
bygga ett energisystem baserat på förnybara resurser i Stenhamra. Förstudien kommer att utreda 
möjligheterna att på sikt införa närvärme i området samt hur denna lösning skulle kunna se ut. 
Underlaget i studien kommer att omfatta såväl befintlig som planerad bebyggelse och omfattar både 
kommunens egna fastigheter samt övrig bebyggelse i Stenhamra. 
 

1.3 Allmän uppdragsinformation 

Följande personer från Ekerö kommun har bidragit med information, erfarenheter och synpunkter: 
Maria Cassel Miljöstrateg Rusmir Redzepagic Teknisk förvaltare 
Annika Ratzinger Miljösamordnare Boel Afzelius Teknisk systemförvaltare 
Henrik Rundqvist  GIS samordnare 
 
Från Grontmij Sverige AB har följande personer arbetat med denna utredning: 
Anna Dovallius Projektledare 
Ylva Sundlöf  Sakkunnig och biträdande projektledare 
Mikael Jönsson  Expert 
Per-Axel Nilsson Expert 
 

1.4 Genomförande 

Förstudien behandlar följande huvudsakliga delar: 
 Potentiella kunder (energiförbrukning, utnyttjningstider, nuvarande uppvärmning) 
 Ledningsnät (val av teknik samt grov dimensionering) 
 Produktion (lokalisering, inventering av lokala resurser samt lämpligt produktionssystem) 
 Analys (investerings-, bränsle- och underhållskostnader, ekonomisk kalkyl, risk- och 

känslighetsanalys) 
 
Kartläggning av befintliga kunder samt lokalisering av ledningsnät bygger på underlag från kommunen 
(statistik, energiförbrukning, kartmaterial m.m.), platsbesök och intervjuer. Val av teknisk lösning för 
produktionssystem, kundcentraler och ledningsnät har gjorts utifrån lokala förutsättningar i Stenhamra, 
Grontmijs tekniska kompetens och tidigare erfarenheter. Underlag till den ekonomiska analysen har 
hämtats från kommunen, budgetofferter från leverantörer, tidigare erfarenheter etc. 
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1.5 Förutsättningar och avgränsningar 

Utredningen omfattar Stenhamra tätort. Planerad bebyggelse tas med i utredningen och läggs in i olika 
etapper beroende på tidplan. Kalkylräntan ansätts till 5 %. Denna storlek på nät bedöms inte tillräcklig 
för att investering i en hetvattenackumulator skall vara lönsam.  

2 Potential för närvärme 
Bebyggelsen i Stenhamra består till övervägande del av bostadshus i form av villor, radhus, kedjehus, 
atriumhus och ett begränsat antal flerfamiljhus. Antal invånare i Stenhamra är cirka 3300. I kommunens 
prognos förväntas folkmängden i Stenhamra öka till ca 3700 år 2020. 
 

2.1 Värmebehov och befintlig värmeförsörjning 

Dagens värmesystem i Stenhamra utgörs till övervägande del av direktverkande el och i många fall 
finns luftvärmepumpar installerade. Det finns även ett fåtal oljeuppvärmda fastigheter kvar. Trenden är 
att användningen av olja och direktverkande el minskar till följd av övergång till pelletspannor eller 
mark- och bergvärmepumpar, men utvecklingen går långsamt. 
 
Elnätet i Ekerö kommun ägs och drivs av energibolaget Fortum. Inom kommunen saknas idag 
elproduktion i större omfattning. I Stockholms län täcks mer än 90 % av elanvändningen av el 
producerad utanför länet. Den el som importeras till länet antas motsvara Nordisk elmix. 
Leveranssäkerhet är ett argument för närvärme. När den senaste studien av leveranssäkerhet för el 
genomfördes var Ekerö Energi ett av tio lokalnätsområden med högst medelavbrottstid i Sverige (år 
2010). Ekerö Energi hade även fler antal avbrott per kund (2,3) än riksgenomsnittet (1,3). 
 
I Stenhamra förvaltar AB Ekerö Bostäder ett flerbostadshuskomplex och två radhusområden. Vid 
flerbostadshusen på Fårhagsplan finns sedan år 2005 en panncentral som ägs och förvaltas av AB 
Ekerö Bostäder. Panncentralen levererar årligen ca 3 GWh värme till flerbostadshusen på Fårhagsplan, 
Stenhamra skola och Uppgårdsskolan. Enligt AB Ekerö Bostäder har den befintliga panncentralen 
överkapacitet. AB Ekerö Bostäder planerar att bygga nya bostäder intill centrum och om det blir 
verklighet kommer dessa anslutas till panncentralen. Uppvärmning av radhusen vid Söderströms väg 
sker med frånluftsvärmepumpar som kombineras med en modul med elpatron och elpanna som värmer 
ett vattenburet system. Uppvärmning av pensionärsboendet på Vallviksvägen 15 sker med 
direktverkande el och luftvärmepump och hyresgästerna betalar själva för elförbrukningen.  
 

2.2 Potentiella kunder 

I Bilaga 1 redovisas tänkbara kunder för närvärme i centrala Stenhamra, vilka har delats in i tre olika 
etapper. I ett första skede, etapp 1, har fastigheter som bedöms möjliga att konvertera på en gång 
medtagits, vilket främst omfattar fastigheter med vattenburna värmesystem. Samtliga av kommunens 
fastigheter har beaktats för etapp 1. Efter en noggrann genomgång och analys av kostnader för 
ledningsnät kontra ansluten effekt, har enbart de kommunala fastigheter som ligger mycket nära 
befintligt närvärmenät valts att tas med i etapp 1. Etapp 1 omfattar inte offentliga fastigheter eller 
bostadsrättsföreningar med befintliga värmepumpar (inkl. frånluftvärmepumpar), eftersom det inte 
anses rimligt att dessa skulle konvertera till närvärme i dagsläget. Den planerade bebyggelsen av ett 
särskilt boende har medtagits i etapp 1. 
 
I ett andra skede, etapp 2, inkluderas offentliga fastigheter och bostadsrättsföreningar med befintliga 
värmepumpar (inkl. fastigheter med frånluftsvärmepump) samt all planerad bebyggelse som ligger 
servicebyggnader i anslutning till centrum. Den planerade bebyggelsen omfattar butiker och samt 
radhus och flerbostadshus på centrala platser i Stenhamra tätort. 
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I ett tredje skede, etapp 3, inkluderas offentliga och kommunala byggnader, samt bostadsrätter och 
samfällighetsföreningar med direktverkande el. Etapp 3 inkluderar även planerad bebyggelse som 
ligger långt från Stenhamra centrum, vilket omfattar nybyggnation i Sjöhäll, Alviken och Törnby. Övriga 
enfamiljshus har inte tagits med i potentialen i detta skede. Eftersom det föreligger osäkerheter för 
kostnader och lönsamhet vid konvertering från direktverkande el till vattenburen värme har etapp 3 inte 
medtagits i den ekonomiska analysen. Potentiella kunder och dess lokalisering i Stenhamra kan ses i 
bilaga 2. 
 
Kiviks Musteri AB är en industri i Stenhamra som har ett stort ångbehov i sin tillverkningsprocess. 
Musteriet och intilliggande kontor och bostäder (Ateljehusen) har initialt inte medtagits som potentiella 
kunder, eftersom musteriet har en befintlig ångpanna som inte ligger i direkt anslutning till befintligt 
närvärmenät. Däremot beskrivs möjliga samarbeten med Kiviks Musteri AB i kapitel 3. 

2.3 Bidrag och stöd 

Många fastigheter i Stenhamra värms upp av direktverkande el. Tidigare fanns ett bidragssystem där 
byte från direktverkande el till alternativa vattenburna uppvärmningssystem subventionerades. Det 
pågår diskussioner om att ta upp detta bidragssystem igen, men inget är än så länge beslutat. Skulle 
ett sådant bidragssystem tas fram igen skulle potentialen för närvärmekunder i Stenhamra att öka. 
Flera radhus/kedjehus som är byggda på 1970 talet och värms idag upp av direktverkande el och det 
skulle öka närvärmeunderlaget markant (ca 2,3 GWh) om de konverterade till vattenburna system.  
Ett nytt klimatinvesteringsprogram likt tidigare LIP och KLIMP som funnits tidigare är också på gång. 
Om ett sådant program blir verklighet finns en möjlighet att det kan användas som investeringsstöd för 
närvärme i Stenhamra. 

2.4 Energi- och effektbehov 

De potentiella kundernas sammanlagda värmebehov, dvs. försäljningspotentialen, redovisas i Tabell 1. 
Kundernas värme- och effektbehov har uppskattats utifrån befintlig statistik (kommunens fastigheter, 
energideklarationer). Boverkets byggregler samt tidigare genomförda utredningar och erfarenheter har 
använts i de fall det saknats statistik och är följande: 

 Nya bostäder 
o Småhus/radhus/flerbostadshus 80 kWh/m2 
o Lokaler   70 kWh/m2 

 Befintliga bostäder 
o Före 1990   140 kWh/m2 
o Efter 1990    110 kWh/m2 

 Befintliga övriga lokaler  120 kWh/m2 
 
Det befintliga närvärmenätet har ett totalt värmebehov på ca 3 GWh. Den totala försäljningspotentialen 
(totalt ackumulerat värmebehov) bedöms i etapp 1 vara 3,85 GWh inklusive kunder som är anslutna till 
det befintliga närvärmenätet. Med hänsyn till kulvertförluster på 10 % för det nya nätet i etapp 1 blir 
därmed det ackumulerade produktionsbehovet ca 4,3 GWh. Utnyttjningstiden för fjärrvärmeproduktion, 
dvs. producerad energi dividerat med effektbehov bedöms till 2400 timmar vilket ger ett beräknat 
effektbehov på ca 1,6 MW (1,25+0,35 MW). Det ackumulerade effektbehovet, dvs. det som skall 
produceras i produktionsanläggningen beräknas med hjälp av en sammanlagringsfaktor, som i denna 
typ av nät är 0,9. För etapp 1 är det sammanlagrade effektbehovet 1,44 MW. 
 
I etapp 2 blir försäljningspotentialen ca 7,85 GWh vilket med hänsyn till kulvertförluster på 10 % ger en 
produktion på ca 8,75 GWh. Med utnyttjningstiden 2400 timmar/år blir det beräknade effektbehovet ca 
3,25 MW (1,6+1,65 MW) och det sammanlagrade effektbehovet 2,94 MW. 
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Tabell 1. Totalt värmebehov i nuvarande närvärmenät, etapp 1 och etapp 2. 

Namn

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Ackumulerat 

värmebehov 

(MWh/år)

Ackumulerat 

produktions‐

behov 

(MWh/år)

Effektbehov 

beräknad 

(kW)

Sammanlagrat 

Effektbehov  

(kW)

Effektbehov 

ackumulerad 

(kW)

BEFINTLIG NÄRVÄRME 3012 3012 3347 1255 1130 1130

ETAPP 1 836 3848 4276 342 308 1438

ETAPP 2 4006 7854 8727 1668 1502 2939  
 
Försäljningspotential och kulvertlängd ger ett mått på värmetäthet, dvs. nätets värmebehov (GWh) per 
längdenhet (km). I ett vanligt fjärrvärmenät ligger värmetätheten i storleksordningen 2-3 GWh/km. 
Värmetätheten i det föreslagna närvärmenätet i Stenhamra är 1,7 GWh/km för etapp 1 och 2,3-2.7 
GWh/km för etapp 2 beroende av placering av ny produktionsanläggning, alltså något lägre än optimalt 
för etapp 1 och på en bra nivå i etapp 2. 

3 Bränsletillgång 

3.1 Biobränsle 

Vid produktion av värme med biobränslen går det att förbränna antingen torra trädbränslen, t.ex. 
pellets, briketter, torrflis eller fuktiga trädbränslen, t.ex. fuktig flis. Dessa bränslekvaliteter har olika 
fukthalt och värmevärde vilket medför att olika förbrännings- och rökgasreningstekniker är lämpliga för 
respektive bränsletyp. De olika bränslenas egenskaper anges i Tabell 2. Kostnad för bränsle är en 
annan avgörande faktor inför val av teknik och dimensionering. Tabell 3 visar en jämförelse över 
kostnad för olika biobränslen, både Energimyndighetens sammanställning av bränslepris för 
förbränningsanläggningar1 samt uppskattade kostnader för små anläggningar. 
 
Pellets och briketter tillverkas genom att sågspån eller kutterspån pressas ihop under högt tryck. Pellets 
har oftast en diameter på 6-12 mm och en torrhalt på ca 90-94%. Värmevärdet på ett ton pellets 
tillverkade av spån uppgår till ungefär 4,8 MWh. Barkpellets har ett värmevärde på cirka 5 MWh per 
ton. Briketter har en diameter på ca 60-75 mm och en torrhalt på ca 88%. Värmevärdet för ett ton 
pellets uppgår till ca 4,5 MWh.2 
 
Tabell 2. Kvaliteter i biobränslen (typiska värden) 
 Fukthalt [%] Effektivt värmevärde 

[MWh/ton] 
Densitet [ton/m3] 

Flis 40-55 2,8 0,29 

Torrflis 12 4,6 0,2 

Pellets1 10 4,8 0,64 

Briketter 1 10 4,5 0,55 
1) Lantmännen Agroenergi www.agroenergi.se 

 
Tabell 3. Kostnad för olika biobränslen. 
Bränsle Bränslepris, 

Energimyndigheten 2013 
Bränslepris, små 
anläggningar 

Flis (fuktig) 199 220 

Pellets 296 370 

Returträ 102 Ingen prisuppgift 

Biprodukter 179 Ingen prisuppgift 
 

                                                      
1 Trädbränsle- och torvpriser Nr 2 2014, 2014-06-02, Energimyndigheten. 
2 Bioenergiportalen. www.bioenergiportalen.se 
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I den befintliga panncentralen i Stenhamra eldas pellets vilken idag köps in från Lantmännen i enlighet 
med Ekerö kommuns ramavtal och kostnad är ca 1450 kr/ton bränslepellets, exklusive fraktkostnad. AB 
Ekerö Bostäders pris på bränslepellets under 2013 har även uppskattats utifrån den tillförda energin 
(ton pellets) och levererad energi (MWh) till ca 370 kr/MWh. Detta pris är något högre än den 
genomsnittliga kostnaden. Det kan bero på att bränslemängderna är små eller på en begränsad 
lagringskapacitet, vilket medför förhållandevis många transporter.  
 
Ett annat biobränsle som går att förbränna är returträ (RT-flis). Enligt Värmeforsk bränslehandbok3 är 
det effektiva värmevärdet för RT-flis ca 3,2 MWh per ton flis. Den främsta fördelen med förbränning av 
RT-flis är att bränslet är betydligt billigare än rena träfraktioner. RT-flis som är förorenad med 
tungmetaller och organiska halogenföreningar omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
avfallsförbränning vilket bland annat ställer krav på robust och avancerad teknik för både 
bränslehantering, panna, rökgasrening och mätsystem. Detta medför att investeringskostnaden ökar 
och anläggningen blir betydligt dyrare än vid förbränning av rena träfraktioner. 
 
Ett annat tänkbart biobränsle som skulle kunna utnyttjas är parkavfall, dvs. grenar, ris och löv. 
Parkavfall från hushåll i Ekerö kommun, som samlas in på återvinningscentralen i Skå, uppgår årligen 
till ca 900 ton och komposteras av Stena Metall. Parkavfall från kommunala parker och andra 
grönområden komposteras idag i kommunen som en del i befintliga parkskötselavtal. Kostnad för 
hantering av trädgårdsavfall från hushåll är för Ekerö kommun 222 kr per ton. 
 
I Ekerö kommun finns även odling av energiskog (salix) på närliggande Svartsjö kungsgård som ligger 
ca 6 km från Stenhamra, se Figur 1. Denna energiskog förbränns i en egen panna och eftersom 
odlingen av energiskog skall upphöra, finns det i dagsläget ingen möjlighet till samarbete. 
 

Wiggebygård

Svartsjö

Svanhagen 

Ishall

Kiviks 
musteri

Svegro
Växthus

 
Figur 1. Karta över Stenhamra och närliggande potentiella samarbeten. 
 
Ca 5 km norr om Stenhamra ligger Wiggeby Gård ett jordbruk vars huvudinriktning är produktion och 
försäljning av foder och spannmål, se Figur 1. På Wiggeby Gård omhändertas även olika typer av 
återvinningsbara material: stubbar, stockar och ris samt hästgödsel. Stubbar och stockar används 
främst för egen uppvärmning av gårdens centralpanna (ca 900 kW), medan överskott går till flisning 
och vidare till försäljning och förbränning vid värmeverk. Mängden flis som gården säljer vidare till 
förbränning uppgår årligen till ca 4000 m3 vilken bedöms öka eftersom Wiggeby Gård kommer kunna ta 
emot ökade mängder skogsavfall i framtiden. Det finns ett intresse på gården för framtida samarbete 
med kommunen. Kostnad för att köpa flis från Wiggeby Gård har inte erhållits, utan antas i vidare 
analys ligga i linje med genomsnittlig kostnad för flis som sammanställs av Energimyndigheten. 
 

                                                      
3 Bränslehandboken 2012. Värmeforsk. ISSN 1653-1248 
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Den hästgödsel som omhändertas på Wiggeby Gård kommer från gårdar och ridhus i Ekerö kommun 
och övriga Stockholm, där stora kunder omfattar Stockholms travbanor och tillhörande stall. Av den 
mottagna hästgödseln framställs markförbättringsjord, genom att först säkerställa den hygieniska 
kvaliteten och därefter kompostera i ca 6-8 månader. Wiggeby Gård har funderat på biogasproduktion, 
men inte gått vidare med det eftersom det ansågs för komplicerat och dyrt. Wiggeby Gård har tillstånd 
för att kompostera är ca 5 000 m3 hästgödsel/år. De tar emot något mer, vilket sprids på egna åkrar. 
 
De senaste åren har utvecklingen av olika tekniker för att utvinna energi ur hästgödsel tagit fart. De 
tekniker som används för energiutvinning är främst förbränning av hästgödsel och biogasproduktion. 
Gemensamt för olika alternativ inom förbränning av hästgödsel och biogasproduktion är att det oftast är 
relativt storskaliga lösningar som kräver samarbete mellan hästhållare och andra aktörer på marknaden 
för att ge lönsamhet.4 Detta bedöms således inte som ett alternativ för Ekerö kommun. 
 
Wiggeby Gård har ett redan etablerat system med logistik för omhändertagande av hästgödsel i Ekerö 
kommun med många befintliga lokala kunder och en rekommendation är att etablera ett samarbete 
med dem för att utvinna biogas ur det hästgödsel de tar omhand. Fortsatt arbete omfattar att se över 
om det går att söka EU-bidrag för biogasutvinning ur hästgödsel och öka intagningsområdet, dvs. 
insamling av ytterligare hästgödsel, för att få större mängd bränsle/råvara vid en investering i 
biogasproduktion. Detta har inte studerats vidare i denna utredning. 
 
Det har hittills visat sig svårt att röta hästgödsel. De flesta befintliga biogasanläggningar är byggda med 
en våtrötningsteknik. Eftersom hästgödsel är relativt fast och torrt är det svårt att obehandlat blanda ner 
den i befintliga biogasanläggningar. Våtrötningstekniken är under utveckling och det finns pågående 
försök med torrötningsteknik. I Tyskland finns det exempel på biogasanläggningar som enbart rötar 
hästgödsel. Värmen från biogasen används till att torka rötresterna som sedan säljs som 
trädgårdsgödsel och bränsle.3 

 
Möjliga transportvägar för biobränsle är lastbil, tåg eller båt. Det finns ingen befintlig hamn för större 
båtar i Stenhamra, enbart mindre småbåtshamnar, och därför att det inte aktuellt med sjötransporter. 
Det finns inte heller någon befintlig tågförbindelse till Stenhamra, varför transport med lastbil är det 
enda realistiska alternativet. 
 

3.2 Avfall 

Vid energiproduktion baserad på avfall är en nackdel att anläggningen blir dyr, särskilt när det gäller 
mindre anläggningar. Det som gör att anläggningen blir dyrare än en biobränsleeldad anläggning är ett 
mer robust utförande, större panna som medger tillräcklig uppehållstid vid hög temperatur samt mer 
avancerad bränslehantering, rökgasrening och mätsystem. I Stockholms län finns infrastruktur och 
logistik för insamling av avfall och storskalig avfallsförbränning förekommer på flera platser. Med 
anledning av detta är småskalig avfallsförbränning i Ekerö kommun inte ett realistiskt alternativ. 
 

3.3 Spillvärme 

Kiviks Musteri är en produktionsanläggning för frukt och sockersatta drycker, som ligger i östra delen av 
Stenhamra. Kiviks Musteri har en byggnadsvolym på ca 7400 m2, varav ca 6000 m2 är lagerlokal och 
ca 500 m2 kontorsbyggnad. Resterande yta utgörs av produktion som värms upp av processutrustning. 
Kontorsbyggnaden är försedd med vattenburen värme som värms med en elpanna. Den befintliga 
oljeledade ångpannan försörjer förutom processutrustning (pastörisering etc.) även musteriets 
lagerlokaler med värme. Det finns även eldrivna aerotemprar som extra värmeelement i lagerlokalen. 
 
Den ånga som används i tillverkningsprocessen har ett tryck på 6 bar. Idag tillgodoses ångbehovet av 
en oljepanna med ångkapacitet 2000 kg/h (ca 1,5 MW). Under produktionstid körs ångpannan med full 
effekt. Produktionstid varierar beroende på efterfrågan på produkter och sker antingen i ett eller i två 
skift. Antal årliga drifttimmar antas vara 5000 timmar, vilket ger ett årligt ångbehov på 7,5 GWh. Ångan 

                                                      
4 InnoHorse, InnoEquine projektet http://www.hippolis.fi/se_innohorse/se_home/ 
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som används i produktionsanläggningen kan ibland släppas ut i omgivningen och det finns enligt 
produktionschef Torleif Bengts en potential att utnyttja denna spillvärme, men ett hinder kan vara att 
utsläpp av spillvärme till omgivningen inte sker kontinuerligt. Det finns även annan processutrustning i 
musteriet som producerar spillvärme (kompressorer, ugnar etc.) och även här finns potential till 
återvinning. Enligt uppgift från Kiviks Musteri planeras utbyte av den befintliga ångpannan under 2016. 
 
En möjlig lösning är att Ekerö kommun i samarbete med Kiviks Musteri investerar i en ångpanna som 
både försörjer musteriet med ånga och Stenhamra med hetvatten/närvärme. En möjlig lokalisering av 
en sådan anläggning är på kommunens mark på fastighet Stockby 16:4. En förutsättning för denna 
lösning är att både Ekerö kommun och Kiviks Musteri är intresserade av och etablerar ett samarbete.  
 
I Svanhagen finns en ishall med kontinuerligt kylbehov och det finns en potential att utnyttja denna 
spillvärme för uppvärmning. Ishallen är i drift ca 9 månader per år, med uppehåll under några månader 
under sommaren. Framställning av is sker i dagsläget med kompressorskylmaskiner som börjar uppnå 
en ansenlig ålder. Energibehovet i ishallen uppgår till 130 MWh per dag och av detta går ca 100 kWh till 
isen vilket inkluderar energi till avfuktare som krävs för att hålla rätt klimat runt isen. Kondensorvärmen 
från kompressorskylmaskinen kan i detta fall betraktas som spillvärme och kan teoretiskt utvinnas som 
lågtempererad värme för att t.ex. förvärma ett närvärmeflöde. Denna lösning kan vara intressant att 
studera vidare för planerad bebyggelse i Svanhagen och Törnby. 
 

3.4 Sjövärme 

Stenhamra ligger intill Mälaren och den planerade bebyggelsen vid Sjöhäll ligger alldeles intill vattnet. 
En möjlig lösning för värmeproduktion är att utnyttja värme från Mälaren. Vattentemperaturen i sjöar är 
4 grader vid botten vintertid. En sjövärmepump av detta slag har en värmefaktor (COP) på ca 2,9, vilket 
innebär att man av 1 kWh el utvinner 2,9 kWh värmeenergi. Den temperatur som kan utvinnas ur en 
sjövärmepump är ca 60-75C vilket innebär att temperaturen vintertid måste höjas med en 
hetvattenpanna för att värme ska vara användbar i ett närvärmenät. 
 
Värmepumpslösningen är intressant men kommer att innebära ett fortsatt beroende av elenergi. I ett 
samhälle där många fastigheter värms med småskaliga luftvärmepumpar bedöms det vara tveksamt att 
ersätta värmeproduktion med central närvärme baserad på samma teknik (sjövärmepump). Denna 
lösning studeras inte vidare i ett centralt närvärmenät. Vid val av mer lokala och småskaliga lösningar 
för värmeproduktion kan detta vara ett intressant alternativ för nya bostadsområden i Sjöhäll. 
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4 Teknik 

4.1 Möjliga förbränningstekniker5 

Vid förbränning av fasta bränslen kan olika förbränningstekniker användas. Bränslet kan eldas genom 
brännare, rost eller med fluidiseringsteknik. Fluidiseringstekniken (CFB, BFB) innebär att man blåser 
luft och en blandning av sand, aska och kalk eller kalksten genom bränslet så att blandningen svävar 
när förbränningen sker. Fluidiseringstekniken är endast aktuell för större anläggningar och är inte ett 
alternativ i ett närvärmenät av denna storlek. I en panna med pulverbrännare sprutas bränslet i 
pulverform in tillsammans med luft. Detta kräver att bränslet malts ned till ett pulver i en 
kvarnanläggning innan insprutning. En annan nackdel är att det finns risk för dammexplosioner och att 
flygaskandelen efter förbränningen är relativt stor vilket kräver rening av stoft i el- eller textilt spärrfilter. 
 
Rosteldning är den äldsta och än så länge vanligaste tekniken för förbränning av fasta bränslen i 
Sverige. Inom storleksklassen 0,3-10 MW förbränns bränslet vanligtvis på fast eller rörlig rost.  
Bränslet matas fram på en yta som kallas rost och luft tillförs underifrån. Inmatningen av bränsle till 
rostern består vanligtvis av en eller flera skruvinmatningar eller inmatning på hela rosterbredden, s.k. 
pusher för att erhålla jämn bränslefördelning. Nackdelen med rosterförbränning är att det är svårt att 
erhålla stabil och god förbränning vid låg last (<25% last) eftersom rosterytan är anpassad till 100% 
last. Fördelen är att automatisk askutmatning är möjlig och att flertalet bränsletyper kan användas med 
gott resultat förutom rent pulver eller spån. 
 
Målsättningen är att installera en flexibel panna som kan förbränna olika typer av bränslen. Eftersom 
det finns begränsningar i tillgänglig teknik måste man välja mellan att förbränna enbart torra bränslen 
(pellets) eller enbart fuktiga bränslen (flis) med eventuell inblandning av torra fraktioner.  
 
Val av förbränningsteknik för en småskalig biobränslepanna med pellets som bränsle beror av 
anläggningens storlek. Vanliga förbränningstekniker är en ugn försedd med pulverbrännare (oftast 
>1 MW) eller en ugn försedd med en snedrost, som finns från några kW och uppåt. En fördel med det 
senare är att bränsleflexibiliteten ökar. För mindre pannor som förbränner pellets är det vanligast att 
bränslet förbränns helt, dvs. utan varken kvarn eller pulverbrännare. En trolig lösning vid val av mindre 
pelletspannor är att installera en containeranläggning. En fördel med denna lösning är att det är en mer 
kostnadseffektiv investering, samt att den går att flytta vid behov. En panna av denna storleksordning 
kan levereras med utrustning som bland annat möjliggör automatisk bränsle- och askhantering, där 
t.ex. tubsotning och askhantering sköts automatiskt enligt programmerade intervall.  
 
Vanliga lösningar för transport och leverans av pellets är med bulkbil via slang till ett slutet bränslelager. 
Ett slutet bränslelager är nödvändigt för att skydda bränsle från regn, snö och isbildning samt att 
förebygga att damm sprids till omgivningarna. Önskvärt är att ha ett bränslelager som klarar åtminstone 
en veckas förbrukning vid full last. För 1 MW pelletspanna en minsta volym på ca 85 m3. Restprodukter 
från förbränningen, bottenaska och stoft leds till en sluten askcontainer alternativt big bag lösning. De 
vanligaste reningsteknikerna för stoftavskiljning vid förbränning av förädlade biobränslen är olika typer 
av dynamiska avskiljare, t.ex. en enkel cyklon eller multicyklon, elektrofilter samt textila spärrfilter.  
 
Investeringsnivån för en komplett fastbränslepanna för förbränning av pellets, inkl. bränslehantering, 
rökgasrening (enbart stoftrening), askhantering, fundament och skorsten samt en oljepanna som 
reservkraft kan ses i Tabell 4. Investeringsnivån för en pelletspanna på 1MW och en oljepanna för 
reservkraft ligger på ca 4,5 miljoner kronor och för en panna på 2 MW är investeringsnivån ca 5,5 
miljoner kronor.6  
 

                                                      
5 Närvärme med biobränslen – vägledning från idé till färdig anläggning. Energimyndigheten 2005. 
6Budgetoffert från Värmeprodukter AB och Osby Parca / Enertech AB. 
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Tabell 4. Investeringsnivåer produktionsanläggning pellets* 

Effekt

basproduktion 1 MW 1.3 W 1.65 MW 2 MW 2×1 MW

kSEK 3 800 ‐ 4 500 4 500 ‐ 5 200 4 700 ‐ 5 400 4 800 ‐ 5 500 7 600 ‐ 8 300

*Samtliga kostnader är inkl oljepanna för motsvarande reservproduktion.  
 
 
Det andra intressanta biobränslealternativet är att elda fuktig flis från närliggande Wiggeby Gård (eller 
andra närliggande skogsområden) som huvudbränsle. Egenskaperna hos fuktig flis skiljer sig från 
förädlade torra biobränslen vilket ger andra förutsättningar för förbränningsteknik och bränslehantering. 
Vid förbränning av fuktiga bränslen blir pannan mer flexibel men också något dyrare.  
 
Den fuktiga flisen har högre densitet än torr flis, vilket gör att flis kräver större lagringsvolym för samma 
mängd (ton) bränsle och för större anläggningar kan bränslehanteringen och inmatning till pannan vara 
mer personalberoende än för pellets. Det behöver dock ej vara fallet och eftersom de pannstorlekar 
som studeras i denna utredning är i små (1-2 MW), kan en containerlösning användas som 
bränsleficka. Containern transporteras enkelt med lastbil och dockas till pannans inmatningssystem och 
därmed behöver inte systemet stoppas vid till exempel påfyllning.  
 
Investeringsnivån för en fastbränslepanna för förbränning av flis, inkl. bränslehantering, rökgasrening 
(stoftrening) askhantering, fundament och skorsten samt en oljepanna som reservkraft kan ses i Tabell 
5. Investeringsnivån för en flispanna på 1MW samt en oljepanna för reservkraft ligger på ca 5,7 miljoner 
kronor och för en panna på 2 MW är ca investeringsnivån ca 8,2 miljoner kronor.7  
 
Tabell 5. Investeringsnivåer produktionsanläggning flis* 
Effekt

basproduktion 1 MW 1.3 W 1.65 MW 2 MW 2×1 MW

kSEK 5 000 ‐ 5 700 6 700 ‐ 7 400 7 000 ‐ 7 700 7 500 ‐ 8 200 9 600 ‐ 10 300

*Samtliga kostnader är inkl oljepanna för motsvarande reservproduktion.  
 
Rening av stoft kan liksom för vid förbränning av förädlade biobränslen ske med multicyklon, textilt 
spärrfilter eller elektrofilter. Vid förbränning av fuktiga bränslen finns också en möjlighet att installera 
rökgaskondensering för att återvinna den stora mängd kondensationsvärme som rökgasen innehåller. 
Även rökgaskondensorer har en renande effekt vad gäller stoft. Fukten i bränslet förångas när bränslet 
brinner och ångan innehåller mycket energi. Med rökgaskondensering sänks temperaturen på rökgasen 
så mycket att vattenångan kondenseras, vilket frigör lågvärd värmeenergi som kan användas till att 
förvärma returvattenflödet i ett närvärmenät. En rökgaskondensor kan utvinna ytterligare ca 10-25% av 
pannans termiska effekt, vid en fukthalt på ca 45 %, vilket innebär att pannans verkningsgrad blir högre. 
I en rökgaskondenseringsanläggning renas även rökgasen som lämnar anläggningen. Detta innebär att 
samma utgående effekt kan erhållas med en reducerad bränsleförbrukning på mellan 10-25%, förutsatt 
att bränslets fukthalt är ca 45-55%. Alternativt kan pannan dimensioneras med lägre bränsleeffekt, men 
att man ändå kan producera samma termiska effekt som i en panna av en större dimension. Fördelar är 
alltså att pannan kan bli billigare samt att bränsleförbrukningen kan bli lägre. Att installera 
rökgaskondensering innebär dock en ökad kostnad vilket måste vägas mot ökad termisk utvunnen 
effekt. Kostnad för ett rökgaskondenseringssystem till en fastbränslepanna på 2 MW är ca 2 miljoner 
kronor.8  
 
Tabell 6 visar verkningsgrader som kan antas för pelletspanna, flispanna och biooljepanna.  
  

                                                      
7 Budgetoffert från Värmeprodukter AB och Saxlund Bioenergy AB 
8 Budgetoffert från Svensk Rökgasenergi AB 
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Tabell 6. Verkningsgrad för befintliga och nya produktionsenheter 
Produktionsenhet Verkningsgrad

Pelletspanna 88%

Flispanna 86%

Biooljepanna 90%  
 

4.2 Val av produktionslösning 

Endast ett fåtal fastigheter bedöms vara rimliga att ansluta till närvärmenätet omgående, eftersom 
några potentiella kunder nyligen har investerat i värmepumpar eller har direktverkande el. Utbyggnad 
av närvärmenätet föreslås därför genomföras i olika etapper, etapp 1 respektive etapp 2. 
Huvudalternativet för etapp 1 innebär att de kommunala fastigheter som ligger inom rimligt avstånd från 
befintligt nät kopplas in på detta, samt att en biooljepanna som kan användas som reserv- och spetslast 
i både etapp 1 och etapp 2 installeras, se Tabell 7. Biooljepannan skall vara en containeranläggning 
som går att omlokalisera till en ny produktionsanläggning i etapp 2. 
 
Det bränsle som anses lämpligast för närvärme i Stenhamra och som valts att studeras mer noggrant 
är förbränning av biobränslen, där förbränning av flis från närliggande skogsområden t.ex. Wiggeby 
Gård och förbränning av pellets i likhet med dagens system bedömts vara lämpligast. För att utreda om 
det kan vara intressant med närvärme i Stenhamra har flera alternativ studerats för etapp 2. Etapp 2A 
innebär att ett samarbete med AB Ekerö Bostäder inleds vilket förutsätter en ekonomisk 
överenskommelse med AB Ekerö Bostäder. Etapp 2B innebär en avveckling av befintlig panncentral 
och att Ekerö kommun bygger en ny anläggning i egen regi. För etapp 2B finns även två alternativ, att 
satsa på två små pannor (egen regi 1), eller en stor panna (egen regi 2). För alternativen i etapp 2 har 
även två biobränslen studerats - pellets (hetvattencentral med förädlat torrt biobränsle) och flis 
(hetvattencentral med fuktigt biobränsle). Det ger följande alternativ: 
 

 Etapp 2A Samarbete  Pellets  Tre pannor för basproduktion (en ny) 
 Etapp 2A  Samarbete  Flis  Tre pannor för basproduktion (en ny) 
 Etapp 2B Egen regi 1 Pellets  Två nya pannor för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 1 Flis  Två nya pannor för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Pellets  En ny stor panna för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Flis  En ny stor panna för basproduktion 

 
Övriga alternativ för produktion av närvärme som presenteras i avsnitt 3 är inte ointressanta men har 
inte analyserats vidare i denna utredning. Alternativet med sjövärmepump kan t.ex. vara intressant om 
man accepterar ett fortsatt beroende av el samt att nya bostäder byggs i Sjöhäll/Alviken. 
 
Tabell 7 visar en sammanställning över kapacitet på nya och befintliga pannor i etapp 1 och etapp 2. 
Utgångspunkten i förstudien är att det skall finnas reservkapacitet för den största pannenheten.  
Tabellen visar även det sammanlagrade effektbehovet som behövs för att tillgodose kunderna med 
värme. Det sammanlagrade effektbehovet skall motsvara kapaciteten av samtliga produktionsenheter 
efter bortfall av den största enheten och differensen mellan dessa utgör ytterligare reservkapacitet. 
Enligt Tabell 7 visar reservkapaciteten i etapp 2 ett litet minusvärde vilket innebär att det saknas en liten 
mängd reservkapacitet vid bortfall av den största enheten, men eftersom värmeunderlaget i denna 
förstudie är preliminärt antas denna negativa differens ligga inom osäkerhetsmarginalen. Vid en 
detaljerad studie av värmebehovet måste det sammanlagrade effektbehovet utredas mer noggrant 
vilket kan medföra en pannmodul med högre eller lägre effekt. 
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Tabell 7. Kapacitet – sammanställning av huvudalternativ 

Etapp1 

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

Produktionsenhet kW kW kW kW kW kW kW

Pelletspanna 1 bef 540 540 540 0 0 0 0

Pelletspanna 2 bef 540 540 540 0 0 0 0

Elpanna 500 500 500 0 0 0 0

Ny biopanna 1 1000 1000 1000 1000 2000 2000

Ny biopanna 2 0 0 1000 1000 0 0

Ny spets‐/reservpanna (bioolja) 1 800 800 800 800 800 800 800

Ny spets‐/reservpanna (bioolja) 2 500 500 1000 1000 2000 2000

Total 2380 3880 3880 3800 3800 4800 4800

Efter bortfall av största enhet 1580 2880 2880 2800 2800 2800 2800

Totalt sammanlagrat effektbehov 1438 2939 2939 2939 2939 2939 2939

Reserv 142 ‐59 ‐59 ‐139 ‐139 ‐139 ‐139

Etapp2A ‐ 

samarbete *

Etapp 2B ‐ 

egen regi 1**

Etapp 2B ‐ 

egen regi 2**

 
*  Samarbete förutsätter ekonomisk överenskommelse med AB Ekerö Bostäder samt investering i undercentral med vvx och 

pumpar för leverans åt båda håll 
** Egen regi innebär att nuvarande central avvecklas i samband med etapp 2 - ny spetspanna flyttas till ny 

produktionsanläggning - eventuellt bibehålls panncentral som intern reserv (minskar behovet av ny spets/reserv) 
 
För att åskådliggöra och beräkna hur mycket effekt (kW) som finns tillgänglig under olika timmar på året 
och därmed även beräkna total energi under året (kWh), används så kallade varaktighetsdiagram. Ett 
varaktighetsdiagram beskriver en variation över ett givet tidsintervall, vilket vanligtvis motsvarar ett år. 
Ett varaktighetsdiagram för en energiberäkning över ett år visar beräknad effekt (kW) i sjunkande skala 
på y-axeln, som funktion av antalet timmar på ett år (8760) på x-axeln. Arean som bildas mellan kurvan 
och x-axeln representerar total energi under året (kWh/år). 

4.3 Etapp 1 

I Stenhamra finns en befintlig panncentral som ägs och drivs av AB Ekerö Bostäder. Panncentralen 
rymmer två pelletspannor på 540 kW vardera och en elpanna på 500 kW. Panncentralen levererar 
årligen ca 3 GWh värme till flerbostadshusen på Fårhagsplan, Stenhamra skola och Uppgårdsskolan. 
Enligt AB Ekerö Bostäder har den befintliga panncentralen överkapacitet. Det finns idag viss tillgänglig 
värmeeffekt i den befintliga panncentralen, t.ex. drivs närvärmenätet under sommaren då skolorna är 
stängda enbart av elpannan. Det återstår dock att undersöka hur stor effekt som kan anslutas via 
befintligt distributionssystem. 
 
Det tillkommande värmebehovet i etapp 1 omfattar ca 0,85 GWh, dvs. en tillkommande effekt på ca 
300 kW (sammanlagt effektbehov). Det totala värmebehovet för befintlig närvärme och tillkommande 
blir 3,85 GWh. Eftersom det tillkommande värmebehovet i etapp 1 är begränsat föreslås att fastigheter 
kopplas in i det befintliga närvärmenätet utan en värmeväxlarcentral. För att tillgodose hela behovet och 
klara spets- och reservbehov föreslås att en ny biooljepanna (800 kW) byggs och kopplas in i det 
befintliga närvärmenätet i etapp 1. Denna biooljepanna kommer även användas som spets- och 
reservproduktion i etapp 2 och då flyttas till den nya produktionsanläggningen. Därför är det lämpligt att 
installera en modulbaserad flyttbar containerlösning. I varaktighetsdiagrammet föreslås biooljepannan 
användas som spetskraft vintertid och den befintliga elpannan föreslås användas under sommaren då 
elpriset är lägre. Om det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att elda bioolja och ta bort elbehovet 
sommartid, bör biooljepannan också prioriteras som spets och sommarlast.  
 
Varaktighetsdiagrammet i Figur 2 visar en grov fördelning av produktion med befintliga pelletspannor, 
befintlig elpanna och ny biooljepanna. För samtliga varaktighetsdiagram i denna utredning har hänsyn 
tagits till de olika produktionsanläggningarnas tillgänglighet. För basproduktionen har tillgänglighet 
ansatts till 95% och den energiproduktion som krävs för att täcka upp för otillgänglighet har antagits 
produceras med spetsproduktion, dvs. bioolja eller el. 
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Figur 2. Varaktighetsdiagram för etapp 1, befintlig panncentral + ny biooljepanna. 

Befintlig 
pellets 1

[MWh]

Befintlig  
pellets  2

[MWh]

Ny bioolje-
panna 1
[MWh]

Befintlig 
elpanna
[MWh]

Summa 
produktion

[MWh]

3073 972 127 128 4300
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4.4 Etapp 2  

Etapp 2 omfattar fastigheter med vattenburna värmesystem, men som nyligen investerat i 
värmepumpslösningar. Värmebehovet för dessa fastigheter uppgår till 4,0 GWh vilket är en fördubbling 
i jämförelse med etapp 1. Vid genomförande av etapp 2 kan två strategier för produktionsanläggning 
och ledningsnät väljas: 

 Etapp 2A – Samarbete med AB Ekerö Bostäder 
 Etapp 2B – Egen regi 

 
Ett samarbete med AB Ekerö Bostäder bygger på att den befintliga närvärmecentralen behålls och det 
nya närvärmenätet kopplas samman med befintligt nät genom en eventuell värmeväxlarcentral. 
Närvärmenätet i etapp 2 föreslås konstrueras med normal fjärrvärmestandard (PN16) för att i framtiden 
möjliggöra vidare utveckling av systemet. Det är inte lämpligt att direktansluta hela det nya 
ledningsnätet i etapp 2 till befintligt ledningsnät eftersom det befintliga nätet är konstruerat i en lägre 
tryckklass (PN6) än normal fjärrvärmestandard (PN16). Denna lösning kräver därför installation i en 
värmeväxlarcentral, så att värme kan överföras till och från båda nät, se avsnitt 4.6. I Ekerö kommuns 
planerade underhållsplan planeras utbyte av det befintliga närvärmenätet till normal fjärrvärmestandard 
och efter genomförande av denna åtgärd blir sammankoppling av de båda näten enklare och 
värmeväxlarcentralen kan utgå. 
 
Etapp 2A (samarbete med AB Ekerö Bostäder) omfattar uppförande av ytterligare en hetvattencentral 
med en biobränslepanna (1 MW) för basproduktion av värme och att delvis använda den befintliga 
panncentralen som basproduktion. Det finns inte fysiskt utrymme att placera nya produktionsenheter i 
direkt anslutning till befintlig panncentral. Ungefärlig yta för en ny pelletspanna (1MW) i container är 
12x4 m och detta utrymme finns inte att tillgå intill befintligt panncentral. En ny produktionsanläggning 
för basproduktion förutsätts istället kunna uppföras i så nära anslutning som möjligt till det befintliga 
närvärmenätet. Som spets- och reservproduktion används antingen befintliga pelletspannor på 
Fårhagsplan eller nya lösningar som lokaliseras i anslutning till basproduktionsanläggningen. 
Basproduktionen dimensioneras så att den huvudsakligen kommer från den nya anläggningen och 
befintliga pelletspannor. Biooljepannor har valts som reservkapacitet för att investeringen är relativt låg, 
bioolja medger även snabbare förlopp vid start och stopp vilket är en fördel för reservkraft. Dessutom 
kan pannan vid låga laster köras med fortsatt hög verkningsgrad. En annan fördel är att bioolja, om 
dess ursprung är verifierat, liksom andra biobränslen ingår i det naturliga kretsloppet.  
 
Varaktighetsdiagrammet i Figur 3 visar en grov produktionsfördelning med en ny biobränsleeldad 
panna om den prioriteras i körordningen. Spetsproduktionen föreslås utgöras av biooljepannan från 
etapp 1 som flyttas till ny lokalisering i etapp samt ytterligare en biooljepanna, men eftersom den endast 
används korta tider kan den befintliga elpannan även utnyttjas. 
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Figur 3. Varaktighetsdiagram för etapp 2A, samarbete med AB Ekerö Bostäder. 
 
Etapp 2B innebär att kommunen bygger en ny panncentral och övertar AB Ekerö Bostäders ansvar för 
energiförsörjning i Stenhamra. Den befintliga panncentralen avvecklas och nätet kopplas samman med 
befintligt nät, eventuellt via en gemensam kundcentral. Med denna lösning blir den eventuella 
värmeväxlarcentralen enklare och investering lägre än vid samarbete med AB Ekerö Bostäder. Den nya 
panncentralen i etapp 2B kan som tidigare nämnts utformas på två olika sätt.  Det första alternativet för 
etapp 2B (egen regi 1) visas i varaktighetsdiagrammet i Figur 4, figuren får samma utseende oavsett 
om pellets eller flis används. Två helt nya biopannor installeras som basproduktion. Spets- och 
reservproduktion kan i detta fall antingen produceras med två biooljepannor (varav den ena 
installerades i etapp 1 och den andra är helt ny för etapp 2). Ett annat alternativ är att den befintliga 
panncentralen förvärvas av AB Ekerö Bostäder, behålls och används som spets- och reservproduktion. 

Ny skogsflis- 
panna 1MW

[MWh]

Befintlig 
pellets 1

[MWh]

Befintlig  
pellets  2

[MWh]

Ny bioolje-
panna
[MWh]

Befintlig  
Elpanna
[MWh]

Summa 
produktion

[MWh]

6139 1913 551 140 7 8750
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Figur 4. Varaktighetsdiagram etapp 2B, egen regi 1 med två nya biopannor (pellets/flis) 1+1 MW. 
 
Det andra möjliga alternativet för etapp 2B (egen regi 2) är att kommunen investerar i en ny större 
biopanna (2 MW) istället för två mindre biopannor (1+1 MW), se Figur 5. Att en panna med större effekt 
byggs kan vara en fördel då investeringskostnaden kan reduceras i jämförelse med om två mindre 
pannor byggs. I detta fall kommer reservkapaciteten att öka något, för att klara bortfall av största 
enheten. Även i detta fall används biooljepannan som installerades i etapp 1, tillsammans med en helt 
ny biooljepanna för spets- och reservproduktion. Alternativt kan den befintliga panncentralen behållas 
och används som spets- och reservproduktion. 

 
Figur 5. Varaktighetsdiagram etapp 2, egen regi med en biobränslepanna (pellets/flis) 2 MW. 

Ny skogsflis- 
panna 1MW

[MWh]

Ny skogsflis- 
panna 1MW

[MWh]

Ny bioolje-
panna 1
[MWh]

Ny bioolje-
panna 2
[MWh]

Summa 
produktion

[MWh]

6152 2153 406 39 8750

Ny skogsflis- 
panna 2 MW

[MWh]

Ny bioolje-
panna 1
[MWh]

Ny bioolje-
panna 2
[MWh]

Summa 
produktion

[MWh]

7 406         913 431 8 750         
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4.5 Samarbete med Kiviks Musteri 

Vid samarbete med Kiviks Musteri kan en ångpanna installeras för produktion av ånga till musteriet och 
hetvatten till närvärmenätet. I detta fall har värmeunderlaget till närvärmenätet utökats till att även 
inkludera uppvärmning av musteriets lager och kontorsbyggnad samt intilliggande Ateljehus vilket ger 
en försäljningspotential på 9,35 GWh, se bilaga 1. Eftersom musteriet förutom ånga har ett relativt stort 
värmebehov som skulle kunna ersättas med närvärme, är denna lösning även intressant då 
värmeunderlaget ökar betydligt. Kiviks Musteri planerar att byta sin befintliga ångpanna under 2016 och 
därför rekommenderas en fortsatt utredning av denna lösning inom kort. Varaktighetsdiagram för 
samarbete med Kiviks musteri visas i Figur 6.  
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Varaktighetsdiagram Värme

Ny pellets 1 12 975 MWh Bef pellets 1 1 811 MWh

Bef pellets 2 305 MWh Eo1 /bioolja 1 9 MWh

Eo1/bioolja 0 MWh Elpanna 0 MWh

Ny pellets 2 0 MWh E10 0 MWh

E9 0 MWh E8 0 MWh

Kylare 0 MWh Värmebehov:         9 350 MWh

 
Figur 6. Varaktighetsdiagram, samarbete med Kiviks Musteri, investering i en ny ångpanna 3 MW. 

4.6 Distributionsnät 

En tänkbar sträckning av ledningsnätet är att ansluta till det befintliga närvärmenätet vid Fårhagsplan, 
enligt Figur 7. Figur 7 visar möjlig sträckning i både etapp 1 och 2. Huvudledningsnätet i etapp 1 har 
uppskattats till ca 0,6 km och i etapp 2 till 1,7 km med pellets som bränsle och 1,9 km med flis som 
bränsle. Det nya närvärmenätet förutsätts läggas ut med utgångspunkt från följande huvuddata: 

 Tryckklass 16 bar (e) - PN16 (normalt standard för fjärrvärme) 
 Framledningstemperatur 

o Max temperatur 110ºC  
o Dimensionering 70-85ºC 
o Sommar 65ºC 

 Returtemperatur 
o Dimensionering 45ºC 
o Normal 45-50ºC 
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Figur 7 visar dragning av distributionsnätet i olika etapper. Röd linje visar etapp 1, blå linje visar etapp 2 
och lila linje visar det befintliga närvärmenätet. Lokalisering av den nya produktionsanläggning som är 
markerad intill distributionsnätet i etapp 2 beskrivs i kapitel 5. 
 

Ny 
produktions 
anläggning

 
Figur 7. Förslag till ledningsnät, lila linje visar befintlig kulvert, röd linje visar etapp 1 och blå 
linje visar etapp 2. 
 
Stenhamra har varierade markförhållanden med både leriga områden och moränjordar. Det 
förekommer även mindre inslag av gnejser som sannolikt är av sedimentärt ursprung och granit (berg i 
dagen). Tjäldjupet, dvs. den tjälfria nivån, är 1,6 m. 
 
Det befintliga närvärmenätet ägs av Ekerö kommun består av förisolerade PEX-rör, med tryckklass 
PN6. Dessa består av syrediffusionstäta medierör av PEX, isolering av polyuretanskum (PUR) och det 
finns planer på att uppgradera nätet till normal fjärrvärmestandard. Ekerö kommun planerar att 
genomföra en uppgradering av det befintliga nätet som en del i kommunens underhållsplan. Som 
förutsättning i utredningen antas uppgraderingen till normal fjärrvärmestandard redan vara utförd. Det 
nya närvärmenätet baseras på normal prefabricerad fjärrvärmekulvert med stål som innerrör och 
dubbel isolering av PUR, vilken kommer i färdiga längder. Baserat på det planerade effektbehovet 
kommer den största erforderliga dimensionen att i etapp 1 vara DN 65 och i etapp 2 DN125. För 
sådana dimensioner är dubbelrörskulvert att föredra. Denna kulverttyp har medierör för både fram- och 
returledning i samma yttermantel. Fördelar med denna kulverttyp är lägre pris, lägre 
förläggningskostnad, mindre belastning, slitage och mindre värmeförlust. 
 
För de minsta servisledningarna (DN 25 och DN35) till enskilda kunder kan det vara aktuellt att 
använda kulvert med medierör av annan kvalitet. Planerade längder och motsvarande kostnad för de 
olika dimensionerna framgår av Tabell 8. Kostnad för servisledningar har bedömts utifrån kundernas 
effektbehov och det föreslagna distributionsnätet, se bilaga 3.  
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Tabell 8. Huvudledningar och serviser – längder, dimensioner och kostnader. 

Ytteromr. Park Exploat. Längd [m]
Kostnad 
[kSEK] Längd [m]

Kostnad 
[kSEK] Längd [m]

Kostnad 
[kSEK]

DN 150 7425 5468 3780 -           -           -            -            -          -            

DN 125 6750 5063 3443 -           -           831          4 504       1 081     5 365        

DN 100 5940 4320 3038 -           -           -            -            -          -            

DN 80 5400 3780 2565 -           -           -            -            -          -            

DN 65 4995 3645 2295 202         1 008       452          2 259       452        2 259        

DN 50 4320 3105 1958 130         560         216          934          216        934          

DN 40 3780 2768 1620 231         872         -            -            -          -            

DN 32 3240 2565 1418 -           -           180          584          180        584          

Totalt 562         2 440      1 680       8 281       1 930     9 142       

Serviser 324         1 050       1 663       3 950       1 663     3 950        

Summa 886         3 490      3 343       12 231     3 593     13 092      

Dimension
Etapp 1

Etapp 2  Pellets
Kostnad [SEK/meter]

Etapp 2  Flis

 
 
Kulvertförluster, dvs. förluster i värmeöverföring till omgivande mark, för ett distributionsnät beror av 
ledningarnas längd, dimension, materialval i ledning och dess isolering. I denna utredning har 
kulvertförluster beräknats utifrån uppskattade dimensioner och kulvertlängder. För både etapp 1 och 2 
uppskattas kulvertförlusterna till ca 10 %. 
 
Inkoppling till befintligt närvärmenät  
Om det befintliga närvärmenätet inte uppgraderas till befintlig fjärrvärmestandard måste 
sammankoppling av de båda näten som har olika tryck ske via en värmeväxlarcentral. Principen och 
den tekniska lösningen för att koppla in nya anslutningar till befintligt närvärmenät skiljer sig åt i de 
båda etapperna. Figur 8 visar hur ny reservpanna samt nya ledningar kan anslutas till befintlig 
panncentral och närvärmenät. I utredningen förutsätts det befintliga närvärmenätet uppgraderas till 
normal fjärrvärmestandard och att det nya distributionsnätet byggs i normal fjärrvärmestandard. 
 

Etapp  1 

Etapp 1

Bi ool ja
800 kW

Prov. Placering
Vid bef anl

 
Figur 8. Inkoppling av nya anslutningar i befintligt närvärmenät i etapp 1.  
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Om det befintliga närvärmenätet inte uppgraderas till normal fjärrvärmestandard, måste det nya nätet i 
etapp 2 anslutas via en värmeväxlarcentral vilken konstrueras på olika sätt beroende på om etapp 2A 
eller 2B väljs. Vid ett samarbete med AB Ekerö Bostäder måste en investering göras i en 
värmeväxlarcentral med två nya värmeväxlare och pumpar för att möjliggöra leverans av värme åt båda 
håll. En schematisk skiss av denna lösning kan ses i Figur 9. En sådan installation blir mer komplicerad 
än i Etapp 2B. Kostnad för en värmeväxlarcentral med två värmeväxlare till ett nät av denna 
storleksordning är ca 1,9 miljoner kronor.  
 

Etapp 2A (Samarbete) 

Etapp 1

Bioolj a
800 kW

Flis/Pel lets
1000 kW

Olja
500 kW

Etapp 2

Närvärmecentral

 
Figur 9. Hopkoppling av nytt och befintligt nät, så att värme kan levereras åt båda håll. 
 
I etapp 2B tillkommer också en eventuell investering i en ny värmeväxlare. Syftet är att koppla ihop de 
båda näten, så att värme kan levereras till skolor och flerbostadshus i Fårhagsplan och de fastigheter 
som har anslutits i etapp 1, se Figur 10. Kostnad för en värmeväxlarcentral med en värmeväxlare till ett 
nät av denna storleksordning är ca 1,5 miljoner kronor. Om det befintliga närvärmenätet byggs om till 
normal fjärrvärmestandard behövs inte dessa värmeväxlarcentraler i etapp 2A och 2B. 
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Etapp 2B (egen regi) 

Etapp 1

Bioolj a
800 kW

Flis/Pel lets
1800 kW

Olja
1800 kW

Närvärmecentral

 
Figur 10. Hopkoppling av nytt och befintligt närvärmenät, för leverans av värme från ny 
närvärmecentral. 
 
Alternativ distributionsteknik 
Som framgår av Tabell 8 blir kostnaden för distributionsnätet hög. Det kan därför vara intressant att 
undersöka alternativa lösningar för distributionsteknik. Exempel på alternativa lösningar som använts är 
EPS-PEX kulvert, 4-rörskulvert och Grudis-teknik. Den tekniska potentialen och kostnader för dessa 
tekniker har inte undersökts i denna utredning. 
 
En EPS-PEX kulvert består av medierör tillverkade av plastmaterialet tvärbunden polyeten (PEX) som 
är isolerade av s.k. EPS-isolering, vilket är isoleringsblock av frigolit. Kostnaden för EPS-PEX är 
troligtvis högre än för konventionella stålrör. Fördelar med PEX-rör jämfört med stålrör är huvudsakligen 
lägre värmeförluster och lägre kostnader för förläggning av rör. PEX-rör har många fördelar men även 
ett antal egenskaper som talar emot dem, t.ex. tryck- och temperaturbegränsningar samt risk för 
syrediffusion. Temperaturtåligheten är generellt sämre än för stål och det förekommer 
tryckbegränsningar på mellan 6 och 10 bar beroende av fabrikat och dimension. Ett annat sätt att 
minska förluster i ett fjärrvärmesystem med PEX-rör är att samisolera fram- och returledningar i s.k.4-
rörskulvert vilket är möjligt då både värme och varmvatten produceras centralt, exempel kan ses i Figur 
11.9  

 
Figur 11. 2-rörskulvert för värme (PN6) och 4-rörskulvert för värme (PN6) och varmvatten 
(PN10).10 

                                                      
9Sekundärnät för lågtempererad fjärrvärme, F. Eriksson, K. I. Framås, M. Karlsson. Examensarbete vid 
Halmstad Högskola. 
10Datablad Elgocell AB, www.elgocell.se 
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En annan lösning är att installera ett s.k. Grudis-system, vilket liksom EPS-PEX kulvert innehåller 
medierör i plast. Ett problem som tidigare förekom vid användning av plaströr (70-80-tal) var 
syrediffusion vilket kan leda till korrosion på konventionella komponenter i ett fjärrvärmesystem. Ett sätt 
att avhjälpa detta var att använda varmvatten som distributionsmedia och konstruera komponenter och 
armaturer för syresatt vatten. Med anledning av detta är den andra karakteristiska egenskapen för ett 
Grudis-system att värmedistributionsmediet är tappvarmvatten som tappas direkt ur ledningen, vilket 
avviker från ett traditionellt fjärrvärmesystem. På detta sätt skapades en ny typ av distributionssystem, 
där vattnet avtappas direkt till tappställen vilket är en förutsättning för att få ner systemkostnaderna. 
Radiatorkretsen i ett Grudis-system ansluts via värmeväxlare i koppar eller rostfritt. Figur 12 visar en 
principskiss över ett Grudis-system som sekundärkrets där tappvarmvattnet tas direkt från 
distributionssystemet och radiatorkretsen är ansluten via en värmeväxlare. Numera levereras PEX-rör 
med diffusionsspärr och problem med syrediffusion vid användning av plaströr är därmed avhjälpt.11 
 

 
Figur 12. Principskiss över ett Grudis-system. 

4.7 Kundcentraler 

Hos kunderna kommer prefabricerade kundcentraler att installeras. Kundcentralerna innehåller all 
nödvändig utrustning vilket omfattar värmeväxlare för både värme och tappvarmvatten. Uppskattade 
kostnader för kundcentraler omfattar både material och installation, se Tabell 9. Även kundcentralernas 
storlek och antal framgår av tabellen. 
 
Tabell 9. Kundcentraler, storlekar och kostnader. 

Antal Effekt [kW]
Kostnad 
[kSEK]

Antal
Effekt 
[kW]

Kostnad 
[kSEK]

Småhus (<10 kW) 40             2 80             141 -       5 640   

<50 65             480 2 31           145           27 140     1 579   

<100 76             480 2 131         215           0 397 191     

<200 107           480 0 167         -             0 -       -       

Totalt 6 440           168 7 410  

Värmeeffekt [kW]
Kostnad 
[kSEK/st]

Kostnad 
[kr/kW]

Etapp 1
Etapp 2 

ny hetvattencentral

 
 
För kundcentraler krävs en definition av ägarförhållanden och leveransgräns. I denna utredning har 
följande förutsatts: 

 Kunden betalar en anslutningsavgift 
 Fjärrvärmeoperatören köper in och installerar kundcentralerna 
 Fjärrvärmeoperatören äger efter besiktning kundcentralerna 

                                                      
11 Grudis-tekniken för värmegles fjärrvärme. H. Zinko, ZW Energiteknik AB. Värmegles 2004:10. 
Svensk Fjärrvärme 
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5 Lokalisering av produktion 
Vid uppförande av en ny biobränsleanläggning i ett närvärmenät är optimal placering så nära nätet som 
möjligt, för att minska förluster och kostsamma investeringar i kulvert och ledningar. Vid förbränning av 
flis bör avstånd till närmaste bostadsområde vara minst 250 m för att minimera att boende störs av den 
nya anläggningen (buller och damning från anläggning och transporter). Eftersom det är ont om plats i 
anslutning till befintlig panncentral är det inte möjligt att placera ny produktionsanläggning intill den 
befintliga. Även vid fortsatt användning av pellets som bränsle är tillgängligt utrymme inte tillräcklig, då 
storleken på en ny pelletspanna (enbart containern) är ca 12 x 4 m. Ekerö kommun äger fastigheten 
Stockby 1:298, vilket kan vara en lämplig placering, då denna fastighet ligger inom tillräckligt 
störningsavstånd från bebyggelse, se Figur 13. Eftersom huvudledningen blir mycket lång är avståndet 
till befintligt närvärmenät inte helt optimalt. Vid förbränning av pellets är inte samma störningsavstånd 
nödvändigt, vilket gör att en anläggning kan placeras närmare bebyggelse. I samtliga alternativ med 
pellets som bränsle har ny produktionsanläggning placerats 250 m närmare centrum vilket gör att 
huvudledningen blir 250 m kortare.  
 
Figur 13 visar andra möjliga platser för lokalisering av ny anläggning. Kommunen äger även fastigheter 
i Sjöhäll, där planerade bostäder skall byggas. Sjöhäll skulle kunna vara en möjlig plats för en ny 
produktionsanläggning, t.ex. vid det gamla reningsverket. En nackdel med denna placering är att det 
skulle orsaka fler tunga transporter inom tätbebyggt område. Vid ett samarbete med Kiviks Musteri är 
möjliga lokaliseringar kommunens fastighet Eknäs 16:4 eller Skanskas fastighet Stockby 10:2. 
 
Vid nylokalisering av produktionsanläggning kan det tillkomma ytterligare kostnader för schaktning och 
markarbeten, ny väg och trafikplanering. I fortsatt arbete måste en mer detaljerad utredning av 
lokalisering av ny anläggning göras. 
 

 
Figur 13. Möjliga plaster för lokalisering av ny produktionsanläggning. 
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6 Miljö 

6.1 Referensalternativ 

Befintliga fastigheter i Stenhamra värms i dagsläget huvudsakligen med el. Olja används i ett fåtal 
fastigheter. Det befintliga närvärmenätet värms upp av pelletspannor (94 %) och som spets och reserv 
används el (6 %). Tabell 10 redovisar en energibalans före och efter utbyggnad av närvärmenätet då 
etapp 2 är genomförd. Efter utbyggnad redovisas energibalans för två alternativ - en ny panncentral 
baserad på biobränsle i samarbete med AB Ekerö Bostäder (etapp 2A samarbete), och en ny biopanna 
på 2 MW i egen regi (etapp 2B egen regi 2). I tabellen redovisas dels potentiellt värmebehov i 
Stenhamra, vilken är lika stor innan och efter utbyggnad, och dels bränsleeffekt, vilken blir högre efter 
utbyggnad. Anledningen till att bränsleeffekten blir högre efter utbyggnad är att en ny central biopanna 
ersätter befintliga värmepumpar. Befintliga värmepumpar antas ha en verkningsgrad (COP) på 290 % 
medan biopannans verkningsgrad antas vara 88 %.  
 
Tabell 10. Värmeenergibalans före och efter utbyggnad, för alternativ samarbete med AB Ekerö 
Bostäder och panncentral i egen regi. 

Energislag

Värmebehov 
[MWh]

Verkningsgrad 
[%]

Bränsle 
[MWh]

El (direktverkande/elpanna) 702                98                  716             

Värmepump (jord/berg/luft - el) 1 457            290               502             

Olja 72                  75                  96               

Biobränsle 2 831            88                  3 217         

Summa 5 062            4 532         

Planerad bebyggelse (biobränsle) 2 792            88                  3 173         

Summa inkl. planerad bebyggelse 7 854            7 705         

Energislag

Värmebehov 
[MWh]

Verkningsgrad 
[%]

Bränsle 
[MWh]

El 6 98 6                 

Bioolja 120 90 133             

Biobränsle (befintlig + ny panncentral) 7728 88 8 782         

Summa 7 854            8 921         

Energislag

Värmebehov 
[MWh]

Verkningsgrad 
[%]

Bränsle 
[MWh]

El 0 0 0

Bioolja 1 137            90                  1 263         

Biobränsle (ny panncentral 2MW bio) 6 717            88                  7 633         

Summa 7 854            8 896         

Efter utbyggnad, egen regi

Före utbyggnad

Efter utbyggnad, samarbete

 
 
Vid förbränning av flis och installation av rökgaskondensering kan bränslemängden minskas med ca 
15-25%, beroende på bränslets fukthalt12. Med rökgaskondensering ökar pannans totala verkningsgrad 
och att det går att med lägre bränsleeffekt uppnå lika stor värmeproduktion som utan 
rökgaskondensering.  

                                                      
12 Diskussion med Martin Östlind Saxlund Bioenergy AB/ Ola Nordin Svensk Rökgasenergi AB 
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6.2 Miljökrav förbränning av biobränsle 

Miljökrav bestäms enligt miljöskyddslagen eller miljöbalken i samband med prövning av anläggningen 
och sätts ofta med utgångspunkt i Naturvårdsverkets Allmänna Råd 87:2. För emissioner till luft sätts 
enskilda krav på utsläpp av stoft, NOx, CO och ibland även vad gäller SOx. Förutom utsläppskrav ställs 
även krav på bränsle- och askhantering samt på transporter. Dessutom sätts villkor på skorstenshöjd. 
 
Stoft 
Stoft är små föroreningar som finns i rökgaserna och består av aska från bränslet och sot. Då fasta 
bränslen i allmänhet har ett högre askinnehåll ger dessa högre stoftutsläpp relativt andra bränslen. Stoft 
påverkar hälsan, främst när det gäller andningsvägarna, hjärta och blodkärl. Enligt Naturvårdverkets 
sammanställning av utsläpp från förbränning av olika bränslen varierar utsläpp av stoft från förbränning 
av biobränslen i små anläggningar (<10MW) från 50 mg/m3 till 200 mg/Nm3. I denna jämförelse antas 
150 mg/Nm3 (0,18 kg/MWh). Stoftutsläppen ökar när pannan går på dellast och ett sätt att minska 
utsläppen av stoft är därmed att minska tiden som pannan går på dellast.  
 
Vid användning av rökgaskondensering kan stoftutsläppen minskas ytterligare till 100 mg/Nm3 (0,12 
kg/MWh). Med rökgaskondensering sätts även villkor avseende utsläpp till recipient. Naturvårdsverkets 
Branschfakta avseende rökgaskondensering anger förslag till utsläppsvillkor avseende utgående 
kondensat, vilket bland annat innebär att utsläpp av suspenderad substans skall begränsas till mindre 
än 10 mg/liter (0,02 kg stoft/MWh). 
 
Utsläpp av stoft vid förbränning av eldningsolja Eo1 (lättolja) är enligt Naturvårdverkets 
sammanställning3 ca 20 mg/Nm3 (0,02 kg stoft/MWh) för små förbränningsanläggningar (<10MW). För 
bioolja är stoftutsläppet ca 150 mg/Nm3 (0,15 kg stoft/MWh). Utsläpp av stoft från svensk elproduktion 
är ca 0,03 kg stoft/MWh3. 13,14 
 
Kvävedioxider (NOx) 
NOx är en samlingsbeteckning för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) vilka bildas när kvävet i 
förbränningsluften och i bränslet reagerar med luftens syre. Förbränningsmetod och 
anläggningsutformning samt halten av kväve i bränslet är avgörande för hur mycket NOx som bildas. 
Kväveoxider har negativa effekter både på miljö och hälsa, de bidrar bland annat till bildning av 
marknära ozon, och till övergödning och försurning av sjöar och vattendrag, och när det gäller hälsan 
luftrörsproblem och astma. Utsläpp av NOx vid förbränning av biobränslen ligger mellan 40 och 110 
mg/MJ när pannan går på full effekt och något högre när pannan går på dellast. I denna utredning 
baseras utsläpp från biobränsleförbränning på 80 mg/MJ (0,29 kg NOx/MWh).  
 
Utsläpp av kväveoxider vid förbränning av Eo1 varierar mellan 50 och 150 mg/MJ, i denna utvärdering 
används 100 mg/MJ (0,36 kg NOx/MWh) för befintliga pannor och 50 mg/MJ (0,18 kg NOx/MWh) för 
nya pannor. 11,12 
 
Svaveldioxid 
Svaveldioxid bildas vid oxidation av svavel i bränslet och uppstår vid förbränning av svavelhaltiga 
bränslen, så som kol, torv, olja och avfall. Utsläpp av svavel har minskat väsentligt i Sverige och den 
främsta orsaken är övergång till bränslen med lägre svavelhalt, minskad oljeanvändning och förbättrade 
rökgasreningstekniker. Svavel utvärderas inte i denna jämförelse. 
 
Koldioxid 
All förbränning av kolhaltiga bränslen resulterar i koldioxidutsläpp. Om enbart biobränsle används i 
förbränningen räknas dock nettoutsläppet som noll, med antagandet att koldioxid från biobränslen ingår 
i ett naturligt kretslopp. Förbränning av bioolja räknas liksom fasta biobränslen ingå i det naturliga 

                                                      
13 Förbränningsanläggningar för energiproduktion inklusive rökgaskondensering. Branschfakta utgåva 
2. Mars 2005. Naturvårdsverket. 
14 Närvärme med biobränslen – vägledning från idé till färdig anläggning. Energimyndigheten 2005. 
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kretsloppet och därför är nettoutsläppet koldioxid noll. Av fossila bränslen ger naturgas lägst 
koldioxidutsläpp, medan olja medför högre utsläpp och är 75 mg/MJ (27 kg CO2/kWh).11,12 
 

Utsläpp av koldioxid från elproduktion beror på om elproduktion baseras på svensk, nordisk eller 
europeisk elenergimix. I denna analys har nordisk elmix använts. Under ett normalår släpper den 
svenska elproduktionen ut cirka 20 g CO2/kWh (25 gram CO2/kWh år 2010). Detta kan jämföras med 
utsläpp från nordisk elproduktion som uppgår till cirka 100 g CO2/kWh och utsläpp från europeisk 
elproduktion som uppgår till cirka 450 g CO2/kWh. I denna sammanställning antas elproduktionen 
baseras på nordisk elproduktion. 15 

 
Tabell 11 redovisar årliga utsläpp för potentiella kunder i Stenhamra, före och efter ombyggnation. I 
denna sammanställning antas spets- och reservproduktion utgöras av bioolja som liksom fasta 
biobränslen inte tillför något nettoutsläpp av koldioxid. Om spets- och reservvärme istället produceras 
med den befintliga elpannan ökar utsläpp av koldioxid. För att jämförelse skall bli meningsfull har 
utsläpp från den planerade bebyggelsen medräknats även i fallet före ombyggnad och med antagande 
att värmen produceras med biobränsle. Utsläpp av stoft och kväveoxider ökar efter utbyggnad eftersom 
den valda produktionslösningen som ersätter eluppvärmning är förbränning av biobränslen. Enligt 
samma resonemang ökar likaså utsläpp av kväveoxider efter utbyggnad. Eftersom ny närvärme 
kommer att baseras på biobränslen som antas ingå i ett naturligt kretslopp är nettoutsläppet av 
koldioxid efter utbyggnad noll.   
 
Tabell 11. Årliga utsläpp till luft före och efter utbyggnad av fjärrvärme. Både fasta (flis/pellets) 
och flytande (bioolja) biobränslen antas ingå i ett naturligt kretslopp varför nettoutsläppet är 
noll. 

 

Energislag

Före 
utbyggnad

Efter 
utbyggnad 
samarbete

Efter 
utbyggnad 
egen regi

Efter 
utbyggnad 

egen regi inkl. 
RGK

Stoft [kg] 1186 1637 1646 1179

Kväveoxider [kg] 1911 2553 2426 2426

Koldioxid från elproduktion [ton] 439 2 0 0

Koldioxid, övrigt fossilt [ton] 26 0 0 0

Summa koldioxid fossilt [ton] 465 2 0 0

 
RGK är en förkortning av rökgaskondensering 

 
 

                                                      
15 Svensk Energi - Swedenergy – AB www.svenskenergi.se 
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7 Ekonomisk analys 
För att utreda om det kan vara intressant med närvärme i Stenhamra har flera alternativ studerats för 
etapp 2, den ekonomiska analysen bygger också på dessa alternativ. Etapp 2A innebär att ett 
samarbete med AB Ekerö Bostäder inleds, medan etapp 2B innebär en avveckling av befintlig 
panncentral och att Ekerö kommun bygger en ny anläggning i egen regi. För etapp 2B finns även två 
alternativ, att satsa på två små pannor (egen regi 1), eller en stor panna (egen regi 2). För alternativen i 
etapp 2 har även två biobränslen studerats - pellets (hetvattencentral med förädlat torrt biobränsle) och 
flis (hetvattencentral med fuktigt biobränsle). Det ger följande alternativ: 
 

 Etapp 2A Samarbete  Pellets  Tre pannor för reservproduktion (en ny) 
 Etapp 2A  Samarbete  Flis  Tre pannor för reservproduktion (en ny) 
 Etapp 2B Egen regi 1 Pellets  Två nya pannor för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 1 Flis  Två nya pannor för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Pellets  En ny stor panna för basproduktion 
 Etapp 2B  Egen regi 2 Flis  En ny stor panna för basproduktion 
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7.1 Investeringar 

Investeringskostnader har uppskattats för etapp 1 och huvudalternativen i etapp 2, vilka presenteras i 
Tabell 12. För alternativen ingår investering i produktionsanläggning, distributionsnät och installationer 
hos kunder. Investeringskostnaden för etapp 1 blir ca 5 miljoner kronor, medan investeringskostnaden 
för etapp 2 varierar mellan ca 24 och 29 miljoner, beroende på om den nya anläggningen byggs i ett 
samarbete med AB Ekerö Bostäder eller om den byggs i egen regi. Även val av bränsle har betydelse 
för investeringskostnaden i både produktionsanläggning och distributionsnät, där investeringskostnaden 
för en anläggning med pellets som bränsle blir lägre än en anläggning med flis som bränsle.  
 
Investering i ny produktionsanläggning baseras på antagna förutsättningar avseende värmebehov och 
sammanlagrat effektbehov. Vid fortsatt arbete bör en mer detaljerad utredning göras avseende 
förväntat värmebehov och då kan det visa sig att investering behöver göras i en större pannmodul. 
Investeringskostnad för en större panncentral ökar enligt Tabell 4 och Tabell 5 avsnitt 4.1.  
 
Vid uppskattning av investeringskostnad för distributionsnät har hänsyn tagits till huruvida kulvert för 
huvudledningar och serviser förläggs i ytterområde (bebyggd mark), park eller exploateringsområde. 
Kostnad att förlägga distributionsledningar i ett exploateringsområde är ca 50 % lägre än kostnad att 
förlägga ledningar i bebyggd mark. Investering i uppgradering av befintligt närvärmenät förutsätts vara 
utförd och ingå i Ekerö kommuns underhållsplan och är inte med i den ekonomiska analysen. Detta 
medför att även investering i en värmeväxlarcentral utgår.  
 
Tabell 12. Bedömda investeringar för huvudalternativen i etapp 1 och etapp 2 [kSEK] 

Etapp 1

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

Produktionsanlägging

1 MW pellets
 1 MW olja

1 MW flis
1 MW olja

2x1MW pellets
2 MW olja

2x1 MW flis
2  MW olja

2MW pellets
2 MW olja

2MW flis
2 MW olja

Biobränsleomdul ingår ingår ingår ingår ingår ingår 

Skorsten ingår ingår ingår ingår ingår ingår 

Biobränslelager ingår ingår ingår ingår ingår ingår 

Rökgaskondensor  

Rökgasrening, stoftrening ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Process, rör, pumpar etc ingår ingår ingår ingår ingår ingår

El+ Styr ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Byggnader ovan mark ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Bottenplatta + fundament ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Tomtarbeten, mark, hårdgörning ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Anslutningar värmesystem el, vatten ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Montage, integrering, drifttagning ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Övrig utrustning, byggnader etc. ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Oljepanna 500 ingår ingår ingår ingår ingår ingår

Summa produktionsanläggning 500            4 500                5 700              8 300             10 300              5 500                 8 200                

Distributionsnät

Kundcentraler 627             7 410                7 410              7 410              7 410                 7 410                 7 410                 

Kulvertnät 3 490         12 231              13 092            12 231            13 092               12 231               13 092              

Värmeväxlarcentral inget behov inget behov inget behov inget behov inget behov inget behov

Övertagande av befintlig panncentral ej beaktad ej beaktad ej beaktad ej beaktad ej beaktad ej beaktad

Summa distributionsnät 4 117         19 641             20 502           19 641           20 502              19 641              20 502              

Totalt direkta kostnader

Projekt admin 2% 10               90                      114                  166                 206                     110                     164                    

Oförutsett 15% 50               450                    570                  830                 1 030                 550                     820                    

Ränta under byggtid 3% 15               135                    171                  249                 309                     165                     246                    

Summa direkta kostnader 75              675                   855                 1 245             1 545                 825                    1 230                

Summa 4 692         24 816             27 057           29 186           32 347              25 966              29 932              

Etapp 2 A - samarbete Etapp 2 B - egen regi 1 Etapp 2 B - egen regi 2
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7.2 Drift och underhåll 

I denna utredning baseras drift- och underhållskostnader på erfarenhet från AB Ekerö Bostäder och på 
standardvärden. Dessa måste utredas närmare, speciellt med hänsyn till lokala förutsättningar. 
 
Fasta och rörliga drift- och underhållskostnader för produktionsanläggningar har uppskattats både för 
den befintliga och nya anläggningen. Drift- och underhållskostnader för den befintliga anläggningen 
baseras på AB Ekerö Bostäders kostnader 2013 och är något högre än erfarenhetsvärden av liknande 
anläggningar, se Tabell 13. I den rörliga drift- och underhållskostnaden för befintlig anläggning ingår 
kostnad för elbehov/ hjälpkraft. 
 
Tabell 13. Förutsättningar för drift- och underhållskostnader, befintlig anläggning. 
Drift och underhållskostnad Befintlig anläggning
Rörliga kostnader

Produktion, distribution SEK/MWh 50
Hjälpkraft SEK/MWh 7

Fasta kostnader
Produktion, distribution och kundcentraler KSEK 190

 
 
Drift- och underhållskostnader för den nya anläggningen baseras på Grontmijs erfarenheter av liknande 
anläggningar, se Tabell 14. Drift- och underhållskostnad för flis är högre än för pellets vilket beror på att 
en flisanläggnings bränslehanteringssystem är mer komplext och att en sådan anläggning ofta behöver 
mer bemanning. 
 
Tabell 14. Förutsättningar för drift- och underhållskostnader, ny anläggning. 
Drift och underhållskostnad Ny anläggning
Rörliga kostnader

Produktion ny pellets SEK/MWh 25
Produktion ny flis SEK/MWh 35
Produktion ny bioolja SEK/MWh 15
Distributionsnät SEK/MWh 10
Hjälpkraft SEK/MWh 7

Fasta kostnader
Pellets % av investering 3
Flis % av investering 3
Distributionsnät % av investering 0,5
Kundcentral (KC) % av investering 1

 
 
Det föreslagna närvärmenätet i Stenhamra producerar mindre än 9 GWh och kommer därför inte 
omfattas av NOx avgiftssystemet. Handel med utsläppsrätter omfattar främst förbränningsanläggningar 
med en installerad effekt på mer än 20 MW. Det föreslagna närvärmenätet i Stenhamra har en betydligt 
lägre effekt och omfattas således inte av handeln med utsläppsrätter.  
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7.3 Alternativa uppvärmningskostnader 

Dagens värmesystem i Stenharma utgörs till övervägande del av eluppvärmning och i många fall finns 
luftvärmepumpar installerade. En av kommunens fastigheter, där den lokala vårdcentralen är belägen 
har oljeuppvärmning liksom det lokala musteriet. Några fastigheter har även installerat mark- och 
bergvärmepumpar. 
 
Kostnad för alternativ uppvärmning varierar beroende på fastighetens storlek och värmebehov. I detta 
avsnitt redovisas kostnader för småhus (17 MWh/år), se Tabell 15, mindre flerbostadshus 
(193 MWh/år), se Tabell 16 och större flerbostadshus (1000 MWh/år), se Tabell 17. I de redovisade 
kostnaderna ingår både rörliga kostnader (bränslekostnad) och fasta kostnader (bränsle- samt drift- och 
underhållskostnad). Samtliga kostnader är inklusive moms, eftersom slutkonsumenten (småhus- eller 
lägenhetsinnehavaren) betalar moms på uppvärmning. Dessutom redovisas kapitalkostnader för 
alternativen frånluftvärmepump och bergvärmepump. Den totala kostnaden för kunden redovisas både 
med och utan kapitalkostnad. 16,17,18 Fjärrvärmekostnad redovisas endast utan kapitalkostnad. 
 
Tabell 15. Alternativa kostnader för småhus, värmeproduktion 17 MWh/år. 
Alternativa kostnader - småhus

Värmebehov per fastighet MWh 17

Direktverkande el

Elhandelspris öre/kWh 111,6

Rörligt elnätspris öre/kWh 16,3

Årlig elnätskostnad1 SEK/år 6000

Total kostnad för kund SEK/MWh 1 658

Olja

Oljepris inkl. skatt (2014)1 SEK/MWh 1328

Oljepris efter verkningsgrad 80% SEK/MWh 1660

Drift och underhållskostnad SEK/MWh 92

Total kostnad för kund SEK/MWh 1752

Bergvärme

Fasta kostnader SEK/år 3 377

Rörliga kostnader SEK/år 6 589

Total kostnad för kund (exkl. kapital) SEK/MWh 586

Kapitalkostnad SEK/år 12 294

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 309

Luftvärmepump

Fasta kostnader SEK/år 5 410

Rörliga kostnader SEK/år 7 765

Total kostnad för kund (exkl. kapital) 775

Kapitalkostnad SEK/år 9 016

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 305  
1) Energimyndigheten 

                                                      
16 Fastigheten Nils Holgerssonsunderbara resa genom Sverige- en avgiftsstudie för 2013 
17 Energiindikatorer 2013. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2013:05. Energimyndigheten 
18  Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ. E. Bergman J.Persson Examensarbete Lunds 
Universitet ISSN:  0282-1990 
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För flerbostadshus redovisas dessutom kostnader för uppvärmning genom förbränning av pellets, se 
Tabell 16 och Tabell 17. 
  
Tabell 16. Alternativa kostnader för ett litet flerbostadshus, värmeproduktion 193 MWh/år. 
Alternativa kostnader - Litet flerbostadshus

Värmebehov per fastighet MWh 193

Direktverkande el

Elhandelspris öre/kWh 105,5

Rörligt elnätspris öre/kWh 7,5

Årlig elnätskostnad1 SEK/år 10000

Total kostnad för kund SEK/MWh 1 205

Olja

Oljepris inkl. skatt (2014)1 SEK/MWh 1328

Oljepris efter verkningsgrad 80% 1660

Drift och underhållskostnad SEK/MWh 93

Total kostnad för kund SEK/MWh 1753

Bergvärme

Fasta kostnader SEK/år 71 430

Rörliga kostnader SEK/år 69 677

Total kostnad för kund (exkl. kapital) SEK/MWh 731

Kapitalkostnad SEK/år 89 764

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 196

Ekerö kommun2) SEK/MWh 1 046

Luftvärmepump

Fasta kostnader SEK/år 88 360

Rörliga kostnader SEK/år 109 045

Total kostnad för kund (exkl. kapital) 1 023

Kapitalkostnad SEK/år 44 974

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 256

Ekerö kommun2) SEK/MWh 1 251

Pellets

Ekerö kommun2) SEK/MWh 1 159

Fjärrvärme

Stockholm2) SEK/MWh 917  
1) Energimyndigheten 
2) Kommunvis årlig kostnad för olika uppvärmningssätt, Energiindikationer 2013 
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Tabell 17. Alternativa kostnader för ett stort flerbostadshus, värmeproduktion 1000 MWh/år. 
Alternativa kostnader - Stort flerbostadshus

Värmebehov per fastighet MWh 1000

Direktverkande el

Elhandelspris öre/kWh 106

Rörligt elnätspris öre/kWh 8

Årlig elnätskostnad1 SEK/år 10000

Total kostnad för kund SEK/MWh 1 173

Olja

Oljepris inkl. skatt (2014)1 SEK/MWh 1328

Oljepris efter verkningsgrad 80% 1660

Drift och underhållskostnad SEK/MWh 93

Total kostnad för kund SEK/MWh 1753

Bergvärme

Fasta kostnader SEK/år 313 070

Rörliga kostnader SEK/år 361 022

Total kostnad för kund (exkl. kapital) SEK/MWh 674

Kapitalkostnad SEK/år 478 777

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 153

Ekerö kommun2) SEK/MWh 1 048

Luftvärmepump

Fasta kostnader SEK/år 418 720

Rörliga kostnader SEK/år 565 000

Total kostnad för kund (exkl. kapital) 984

Kapitalkostnad SEK/år 202 837

Total kostnad för kund (inkl. kapital) SEK/MWh 1 187

Ekerö kommun2) SEK/MWh 1 187

Pellets

Ekerö kommun2) SEK/MWh 988

Fjärrvärme

Stockholm2) SEK/MWh 885  
1) Energimyndigheten 
2) Kommunvis årlig kostnad för olika uppvärmningssätt, Energiindikationer 2013 
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7.4 Prissättning och anslutningsavgift 

Fjärrvärmepriser för flerbostadshus undersöks och sammanställs regelbundet av Energimyndigheten 
och Statistiska centralbyrån (SCB). Priserna avser ett flerfamiljshus och insamlas dels för den fasta 
avgiften och dels för den rörliga avgiften vilka läggs ihop till ett pris i kr/MWh. Priserna är inklusive 
energiskatter och moms och mäts efter förbränning och leverans till kund.  
 
I sammanställningen framgår en tydlig trend för fjärrvärmepriset, nämligen att det förekommer 
betydande säsongsvariationer. Fjärrvärmepriset är lägst under juni – augusti och högst under 
december – mars. Tydligt är också att fjärrvärmepriserna är högre jämfört med motsvarande månad 
föregående år. Under juni 2014 var priset t.ex. 33 % lägre än under december 2013. Under januari 
2014 uppgick priset till 905,7 kr/MWh och under juni 2014 till 597,0 kr/MWh.19  I Stockholm är 
fjärrvärmepriset utan kapitalkostnad enligt statistik 917 kr/MWh inkl. moms samt fasta och rörliga 
avgifter20. 
 
Närvärmekostnad för Uppgård- och Stenhamra skola som idag är anslutna till det befintliga 
närvärmenätet redovisas i Tabell 18.  
 
Tabell 18. Närvärmepris för skolor i Stenhamra år 2013. 
Närvärmepris skolor i Stenhamra

Exkl. moms

Uppgårdskolan SEK/MWh 664

Stenhamra skola SEK/MWh 696

Inkl. moms

Uppgårdskolan SEK/MWh 830

Stenhamra skola SEK/MWh 870  
 
De kunder som ansluter sig till närvärmenätet bör förutom en årlig kostnad betala en anslutningsavgift 
vid installation. Denna avgift rymmer kostnaden för kundcentral samt övriga anslutningskostnader, se 
Tabell 9 och har uppskattats med hjälp av tidigare utredningar och Grontmijs erfarenheter. I förstudien 
har anslutningsavgift i befintliga och nybyggda hus antagit vara samma.  I den ekonomiska kalkylen har 
kostnad för kundcentral, servisledning och övriga anslutningskostnader tagit med som en investering 
för närvärmeägaren. Vidare har anslutningsavgifter uppskattats och tillgodoräknats investeringen i den 
ekonomiska kalkylen, se Tabell 19. I den ekonomiska analysen kan anslutningsavgiften ses som en 
intäkt för närvärmeproducenten. 
 
Tabell 19. Antal kunder och deras uppskattade kostnad för anslutningsavgifter. 

Med UC
Kostnad per 
anslutning 

[kSEK]

Kostnad  
[SEK/kW]

Antal
Effekt 
[kW]

Kostnad 
[kSEK]

Antal 
Effekt 
[kW]

Kostnad 
[kSEK]

Småhus 69 0 4 -    276       141 -       9 729       

<250 kW 90 480 3 298 413       27 502     2 671       

>250 kW 132 360 0 0 0 0 0 0

Summa 7 689       168 12 400    

Etapp 2Etapp 1

 
 

                                                      
19  Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. Energimyndigheten, 
Statistiska Centralbyrån. 
20 Energiindikatorer 2013. Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål. ER 2013:05 
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7.5 Bränslepriser 

De bränslepriser som används i den ekonomiska kalkylen sammanfattas i  
Tabell 20. 
 
Tabell 20. Bränslepriser som används i de ekonomiska kalkylerna 

Etapp 1 Etapp 2

Energipris [SEK/MWh] [SEK/MWh]

Pellets 370             370                

Flis 220             220                

El (rörlig elenergi, elnät) 626             646                

Olja (energi, skatt) 1 010         1 010             

Bioolja 1 000         1 000             

CO2- Utsläppsrätter

Biobränsle pellets/flis -               -                  

Olja -               -                  

Fasta priser [SEK/år] [SEK/år]

El (nät abonnemangsavgift) 10 000       10 000          

Energiskatt [SEK/MWh] [SEK/MWh]

El 293             293                

Olja (3904 SEK/m3) 390             390                 
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7.6 Beräknad lönsamhet för närvärme 

Ekonomiska kalkyler har gjorts för etapp 1 och för de olika huvudalternativen i etapp 2, se Tabell 21 och 
Tabell 23 och bygger på allt underlag som presenterats i utredningen. Den totala närvärmekostnaden 
för kund har räknats ut och redovisas i Tabell 21 och Tabell 23. I denna totalkostnad ingår rörliga och 
fasta kostnader för bränsle, drift och underhåll samt personal och kapitalkostnader för den totala 
investeringen vilken omfattar produktionsanläggning, distributionsnät och kundcentraler (KC). Kostnad 
för tomthyra är inte inkluderad, då den nya anläggningen förutsätts kunna byggas på kommunens mark.  
 
I kalkylen har den reala kalkylräntan ansatts till 5 %, vilken beaktar både kostnad för ränta på lån och 
eget kapital. Avskrivningstiden har satts till 15 år för produktionsanläggning och kundcentral samt 25 år 
för distributionsnät inklusive serviser. Någon vinst finns inte med i kalkylen förutom den vinst som ligger 
i den använda reala kalkylräntan på 5 %.  Närvärmekostnaden beräknas, både med och utan hänsyn till 
anslutningsavgiften. I tabellerna redovisas närvärmekostnad hos kund både exkl. och inkl. moms. 
Momsen är tillagd för att kundens kostnad skall kunna jämföras med alternativa 
uppvärmningskostnader i avsnitt 7.3. 
 
I Tabell 21 redovisas kundernas kostnad utan hänsyn till anslutningsavgift. Den redovisade kostnaden 
utgör därmed kundens närvärmekostnad inkl. kapital vilket betyder att kundens kapitalkostnad för 
anslutning till närvärmenätet (kundens investering) är medräknad. Dessa kostnader kan därmed 
jämföras med kundens kostnader för alternativa uppvärmningsformer som också innehåller 
kapitalkostnader och rörliga kostnader, se avsnitt 7.3. 
 
Tabell 21. Total kostnad för fjärrvärmeleverans till kund för etapp 1 och huvudalternativen i 
etapp 2, utan beaktande av anslutningsavgift.  

Etapp 1

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

Värmebehov MWh 3 850         7 850          7 850          7 850          7 850          7 850          7 850          

Produktionsbehov MWh 4 300         8 750          8 750          8 750          8 750          8 750          8 750          

Totala produktionskostnader

DoU produktion inkl. aska kSEK 243            642              683              492              654              398              570              

DoU distribution och KC kSEK ingår i ovan 260              264              260              264              264              264              

Tomthyra1 kSEK -              -                -                -                -                -                -                

Bränslekostnad kSEK 1 971         3 789          2 779          3 996          2 629          4 617          3 398          

Elförbrukning, hjälpkraft kSEK 20               61                61                61                61                61                61                

Summa kSEK 2 235        4 752          3 787          4 810          3 609          5 340          4 293          

Investering

Investering produktion och KC kSEK 1 202         12 585        13 965        16 955        19 255        13 735        16 840        

Investering distribution 3 490         12 231        13 092        12 231        13 092        12 231        13 092        

Total investering kSEK 4 692         24 816        27 057        29 186        32 347        25 966        29 932        

Årskostnad exkl. kapital kSEK 2 235         4 752          3 787          4 810          3 609          5 340          4 293          

SEK/MWhv 520            543             433             550             412             610             491             

Kapitalkostnad

Produktion + KC (realränta 5%, 15 år) kSEK 116            1 212          1 345          1 633          1 855          1 323          1 622          

Distribution (realränta 5%, 25 år) kSEK 248            868              929              868              929              868              929              

Summa kSEK 363            2 080          2 274          2 501          2 784          2 191          2 551          

Kapitalkostnad per prod. energi kSEK/MWh 85              238             260             286             318             250             292             

Årskostnad system inkl. kapital kSEK/MWh,prod 604            781             693             836             731             861             782             

Total närvärmekostnad hos kund exkl. moms SEK/MWh,såld 675            870             772             931             814             959             872             

Total närvärmekostnad hos kund inkl. moms SEK/MWh,såld 843           1 088         965            1 164         1 018         1 199         1 090         

Etapp 2 samarbete Etapp 2 egen regi 1 Etapp 2 egen regi 2
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Grundinvesteringen i etapp 1 är ca 5 miljoner kronor och den årliga produktionskostnaden för att driva 
närvärmesystemet (både befintlig och ny anläggning) är ca 2,2 miljoner kronor per år. 
Närvärmekostnaden hos kund för etapp 1 är 843 kr/MWh inkl. moms, vilket kan jämföras med 
närvärmekostnaden för de två skolorna i Stenhamra vilken är ca 850 kr/MWh inkl. moms. Kostnader för 
de kunder som måste konvertera från direktverkande el till vattenburen värme har inte medtagits i 
analysen. Kapitalkostnader för den befintliga anläggningen har inte heller medtagits i analysen för 
etapp 1.  
 
I etapp 2 ger alternativen med flis som bränsle generellt något lägre närvärmekostnad än alternativ med 
pellets som bränsle. Alternativet samarbete med AB Ekerö Bostäder och förbränning av flis ger lägst 
närvärmekostnad baserat på antagna förutsättningar, och är 965 kr/MWh utan beaktande av 
anslutningsavgift. Grundinvesteringen för detta alternativ är ca 27 miljoner kronor och den årliga 
produktionskostnaden uppgår till ca 3,8 miljoner kronor. För att närvärme skall vara konkurrenskraftig 
bör närvärmepriset vara lägre än kostnad för alternativ uppvärmning. En jämförelse med alternativa 
kostnader i Tabell 22 visar att närvärmekostnaden för ett småhus är lägre än kostnad för uppvärmning 
med luft- eller bergvärmepump. Även för ett flerbostadshus är kostnaden för närvärme lägre än de 
alternativa uppvärmningskostnaderna.  
 
Tabell 22. Jämförelse av närvärmekostnad för etapp 2A, förbränning av flis med alternativa 
uppvärmningskostnader. 

Småhus Litet 
flerbostad
shus

Stort 
flerbostads
hus

Årlig förbrukning MWh/år 17 193 1000

Direktverkande el SEK/MWh 1 658 1 205 1 173

Olja SEK/MWh 1 753 1 752 1 752

Bergvärme SEK/MWh 1 309 1 046 1 048

Luftvärmepump/frånluft SEK/MWh 1 305 1 251 1 187

Pelletspanna SEK/MWh 1 159 998

Fjärrvärme Stockholm SEK/MWh 917

Närvärme i 
Stenhamra 

Befintlig närvärme SEK/MWh 850

Ny närvärme Etapp 1 SEK/MWh 843

Ny närvärme Etapp 2 (samarbete flis) SEK/MWh 965

Ny närvärme Etapp 2 (samarbete 
pellets) 

SEK/MWh 1 088

Ny närvärme Etapp 2 (samarbete flis + 
RGK*) 

SEK/MWh 932

 
  *Rökgaskondensering 
 
Om man i stort sett lyckas få med alla potentiella kunder med de antagna förutsättningarna får man ett 
produktionspris på närvärme som har möjlighet att konkurrera med kostnader för alternativ 
uppvärmning, se Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17. För att närvärme skall bli ännu mer 
konkurrenskraftig är ett sätt att få ned investeringskostnaden ytterligare att söka investeringsstöd för 
utbyggnaden. Ett annat sätt är att vidare undersöka kostnader för konvertering från direktverkande el till 
vattenburna värmesystem för kedjehus/radhus i bostadsrätt- och samfällighetsföreningar i området. 
Anslutning av dessa fastigheter skulle öka värmebehovet ytterligare och eftersom de ligger i nära 
varandra och befintligt närvärmesystem krävs få tillkommande investeringar i huvudledningar i 
distributionssystemet. 
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Tabell 23 redovisar närvärmekostnad med hänsyn till anslutningsavgift, vilket ger den tariffnivå som 
kommer att krävas för att närvärmeverksamheten skall kunna drivas. I denna kostnad har ägaren av 
närvärmeverksamheten tillgodoräknat sig investeringsintäkter i form av anslutningsavgifter som betalats 
av kunderna.  
 
Om man skall jämföra närvärmekostnaden med statistik över fjärrvärme skall kostnaden för 
anslutningsavgift tas bort, och med de antagna förutsättningarna för planerad bebyggelse är kostnad 
för närvärme med alternativet samarbete med AB Ekerö Bostäder och flisförbränning 775 kr/kWh, se 
Tabell 23. Det genomsnittliga fjärrvärmepriset i Stockholm var år 2013 var 917 kr/MWh för ett litet 
flerbostadshus och 886 kr/MWh för ett större flerbostadshus. Härmed fås en indikation på att 
närvärmesystemet är bra jämfört med andra fjärrvärmesystem, men det säger inget om hur det 
konkurrerar mot andra uppvärmningsformer för kunden. 
 
Tabell 23. Total kostnad för fjärrvärmeleverans till kund för etapp 1 och huvudalternativen i 
etapp 2, med beaktande av anslutningsavgift. 

Etapp 1

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

Värmebehov MWh 3 850          7 850          7 850          7 850          7 850          7 850          7 850          

Produktionsbehov MWh 4 300          8 750          8 750          8 750          8 750          8 750          8 750          

Totala produktionskostnader

DoU produktion inkl. aska kSEK 243              642              683              492              654              398              570              

DoU distribution och KC kSEK ingår i ovan 260              264              260              264              264              264              

Tomthyra1 kSEK -                -                -                -                -                -                -                

Bränslekostnad kSEK 1 971          3 789          2 779          3 996          2 629          4 617          3 398          

Elförbrukning, hjälpkraft kSEK 20                61                61                61                61                61                61                

Summa kSEK 2 235          4 752          3 787          4 810          3 609          5 340          4 293          

Investering

Investering produktion och KC kSEK 1 202          12 585        13 965        16 955        19 255        13 735        16 840        

Anslutningsavgift kSEK 689 -             12 400 -       12 400 -       12 400 -       12 400 -       12 400 -       12 400 -       

Investering distribution kSEK 3 490          12 231        13 092        12 231        13 092        12 231        13 092        

Total investering inkl. ansl. avgift kSEK 4 003          12 416       14 657       16 786       19 947       13 566       17 532       

Årskostnad exkl. kapital kSEK 2 235          4 752          3 787          4 810          3 609          5 340          4 293          

SEK/MWhv 520             543             433             550             412             610             491             

Kapitalkostnad
Produktion + KC  - Ansl. avgift (realränta 
5%, 15 år) kSEK 49                18                151              439              660              129              428              

Distribution (realränta 5%, 25 år) kSEK 248              868              929              868              929              868              929              

Summa kSEK 297             886             1 080          1 307          1 589          996             1 357          

Kapitalkostnad per prod. energi kSEK/MWh 69               101             123             149             182             114             155             

Årskostnad system inkl. kapital kSEK/MWh,prod 589             644             556             699             594             724             646             

Total närvärmekostnad hos kund exkl. moms SEK/MWh,såld 658             718             620             779             662             807             720             

Total närvärmekostnad hos kund inkl. moms SEK/MWh,såld 822            898            775            974            828            1 009         900            

Etapp 2 samarbete Etapp 2 egen regi 1 Etapp 2 egen regi 2

 
 
Med fuktig flis som bränsle är det möjligt att installera rökgaskondensering för att utvinna den stora 
mängd kondensationsvärme som rökgasen innehåller. Med rökgaskondensering minskar 
bränsleförbrukningen med ca 20 % och rökgaskondenseringssystemet har en investeringskostnad på 
ca 2 miljoner kronor för en panna på 2 MW. Tabell 24 redovisar närvärmekostnad för alternativ med flis 
som bränsle och rökgaskondensering utan anslutningsavgifter. För samtliga alternativ är 
närvärmekostnaden ca 30 kr/MWh lägre med rökgaskondensering. 
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Tabell 24. Investeringskalkyl för ny produktionsanläggning baserad på förbränning av fuktig flis 
med rökgaskondensering (RGK), utan beaktande av anslutningsavgift. 
Kalkyl

Etapp 2 
samarbete

Etapp 2 egen 
regi 1

Etapp 2 egen 
regi 2

Flis med RKG Flis med RGK Flis med RGK

Värmebehov MWh 7 850          7 850          7 850          

Produktionsbehov MWh 8 750          8 750          8 750          

Totala produktionskostnader

DoU produktion inkl. aska kSEK 714              722              624              

DoU distribution och KC kSEK 263              263              263              

Bränslekostnad kSEK 2 406          2 135          2 955          

Elförbrukning, hjälpkraft kSEK 61                61                61                

Summa kSEK 3 444          3 181          3 902          

Investering

Investering produktion och KC kSEK 15 381        22 087        19 140        

Investering distribution brutto 13 092        13 092        13 092        

Total investering kSEK 28 473        35 179        32 232        

Årskostnad exkl. kapital kSEK 3 444          3 181          3 902          

SEK/MWhv 394             364             446             

Kapitalkostnad

Produktion + KC (realränta 5%, 15 år) kSEK 1 482          2 128          1 844          

Distribution (realränta 5%, 25 år) kSEK 929              929              929              

Summa kSEK 2 411          3 057          2 773          

Kapitalkostnad per prod. energi kSEK/MWh 276             349             317             

Årskostnad system inkl. kapital kSEK/MWh,prod 669             713             763             

Total närvärmekostnad hos kund SEK/MWh,såld 746             795             850             

Total närvärmekost. hos kund inkl. moms SEK/MWh,såld 932             993             1 063          
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7.7 Risk och känslighetsanalyser 

En preliminär känslighetsanalys har genomförts för ett antal parametrar och förutsättningar som 
varierats enligt  
Tabell 25 och Tabell 26. I känslighetsanalysen framgår att investeringskostnaden liksom pris på 
biobränsle är av stor betydelse för det slutliga närvärmepriset. En annan viktig faktor för lönsamheten är 
dessutom intäkterna i form av anslutningsavgifter från närvärmekunderna. Om anslutningsgraden till 
exempel sjunker till 75 % ökar kostnaden för närvärme hos kund markant.  
 
Om det går att ansluta ytterligare kunder utöver de som identifierats i etapp 2 kommer kostnaden för 
närvärme hos kund sannolikt att reduceras ytterligare, förutsatt att nya kunder ligger nära det nya 
närvärmenätet. Om investeringskostnaden, utifrån de förutsättningar som antagits i förstudien, minskar 
med 20 % (ca 5,5 miljoner kronor) reduceras närvärmekostnaden hos kund till ca 882 kr/MWh, vilket är 
konkurrenskraftigt och jämförbart med genomsnittlig fjärrvärmekostnad i Sverige och i linje med 
kostnad för närvärme i Stenhamra idag. Om det särskilda boendet som planeras att byggas inom kort 
inte ansluts till närvärmenätet blir kostnaden för närvärme något högre, både i etapp 1 och etapp 2. 
 
Några viktiga risker vid utbyggnad av ett närvärmesystem sammanfattas nedan. 

 Signifikant högre biobränslepris på grund av små volymleveranser etc. 
 Höga kostnader för etablering av ny anläggning 
 Högre investeringskostnad än beräknat 
 Att kostnad för el sjunker vilket leder till att alternativ uppvärmning (direktverkande 

el/värmepumpar) blir mer lönsamma 
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Tabell 25. Känslighetsanalys, totala kostnader för fjärrvärmeleverans hos kund (inkl moms), 
utan beaktande av anslutningsavgift. 

Variation Etapp 1

Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

Basfall 843       1 088    965           1 164    1 018    1 199    1 090    

Investering i ny anläggning +20% 851       1 144    1 027        1 237    1 100    1 260    1 162    

-20% 836       1 032    904           1 091    936       1 139    1 017    

Investering i distributionssystem +20% 860       1 108    987           1 184    1 040    1 219    1 112    

-20% 827       1 068    943           1 144    996       1 179    1 068    

Investering i hela systemet +20% 867       1 164    1 049        1 257    1 122    1 280    1 185    

-20% 820       1 012    882           1 071    914       1 119    995       

Biobränslepris (pellets/flis) +20% 954       1 203    1 048        1 275    1 086    1 298    1 150    

-20% 733       973       882           1 053    950       1 100    1 030    

Elpris +20% 850       1 088    966           1 164    1 018    1 200    1 090    

-20% 837       1 087    965           1 164    1 018    1 199    1 090    

Biooljepris +20% 852       1 093    970           1 180    1 034    1 247    1 137    

-20% 835       1 083    960           1 148    1 002    1 152    1 042    

Anslutningsgrad [%] 75% -         1 182    1 072        1 273    1 150    1 286    1 205    

Med rökgaskondensring

- -         932           -         993       -         1 063    

Särkilt boende ansluts ej till närvärmenätet

903       1 140    1 011        1 209    1 055    1 212    1 097    

Etapp 2 samarbete Etapp 2 egen regi 1 Etapp 2 egen regi 2
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Tabell 26. Känslighetsanalys, totala kostnader för fjärrvärmeleverans hos kund (inkl moms), 
med beaktande av anslutningsavgift. 

Variation Etapp 1

Basfall Pellets Flis Pellets Flis Pellets Flis

827       898       775       974       828       1 009    900       

Investering i ny anläggning

+20% 829       954       836       1 047    910       1 070    972       

-20% 814       842       714       901       746       949       827       

Investering i distributionssystem

+20% 838       918       797       994       850       1 029    922       

-20% 806       878       753       954       806       989       878       

Investering i hela systemet

+20% 846       974       858       1 067    932       1 090    994       

-20% 798       822       691       881       724       928       805       

Biobränslepris (pellets/flis)

+20% 932       1 013    858       1 085    895       1 108    960       

-20% 712       783       692       863       760       910       839       

Elpris

+20% 829       898       775       974       828       1 009    900       

-20% 815       897       775       974       827       1 009    899       

Biooljepris

+20% 830       903       780       990       843       1 057    947       

-20% 814       893       770       958       812       961       852       

Anslutningsgrad [%]

75% -         992       882       1 082    960       1 096    1 015    

Med rökgaskondensring

- -         742       -         803       -         873       

Särkilt boende ansluts ej till närvärmenätet

879       939       810       1 008    854       1 012    897       

Etapp 2 samarbete Etapp 2 egen regi 1 Etapp 2 egen regi 2
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8 Slutsatser 
Den ekonomiska kalkylen visar att det i etapp 1 är möjligt att ansluta kunder som ligger nära det 
befintliga närvärmenätet med rimlig lönsamhet under förutsättning att ett samarbete inleds med AB 
Ekerö Bostäder. Den föreslagna lösningen bygger på att den nya biooljepannan kommer att används i 
en framtida etapp 2 och omfattar en investering på ca 5 miljoner kronor.  
 
För etapp 2 visade sig närvärmekostnaden initialt inte vara tillräckligt konkurrenskraftig och en 
avgörande anledning var hög investeringskostnad i distributionssystemet. Genom en selektion av 
kunder närmare Stenhamra centrum, enligt nya förutsättningar för framtida exploatering erhålls ett mer 
kompakt nät vilket ger en reducerad investering i distributionssystemet och således en mer 
konkurrenskraftig närvärmekostnad. För etapp 2 ger alternativet samarbete med AB Ekerö Bostäder 
baserat på flisförbränning och rökgaskondensering lägst värmeproduktionskostnad, 932 kr/MWh, med 
antagna förutsättningar och föreslås som huvudalternativ vid fortsatt arbete. Ytterligare en fördel med 
förbränning av flis i Stenhamra är den lägre energiåtgången vid tillverkning av bränslet i jämförelse med 
pellets. Eftersom fuktig flis kan köpas in från närliggande Wiggeby Gård, kan även mängden transporter 
reduceras vilket ger en positiv inverkan på miljön. Med ny produktionsanläggning baserad på 
förbränning av pellets ger alternativet samarbete med AB Ekerö Bostäder också lägst 
värmeproduktionskostnad 1088 kr/MWh. 
 
Om det går att i stort sett få med alla potentiella kunder i etapp 2 med de antagna förutsättningarna 
erhålls ett produktionspris på närvärme som har möjlighet att konkurrera med kostnader för alternativ 
uppvärmning. En avgörande faktor är ett kompakt närvärmenät med relativt låg investeringskostnad i 
distributionssystem och att flera av de anslutna kunderna är flerbostadshus. De antagna 
förutsättningarna omfattar inte investering för uppgradering av befintligt närvärmenät till normal 
fjärrvärmestandard utan denna kostnad antas belasta kommunen separat. 
 
Ett sätt att göra närvärme ännu mer konkurrenskraftig är att minska investeringskostnaden ytterligare 
genom att undersöka om det går att erhålla investeringsstöd för utbyggnaden, från t.ex. 
Energimyndigheten eller EU. Känslighetsanalysen visar att investeringsstöd på 20 % (ca 5,5 miljoner 
kronor) reducerar närvärmekostnaden hos kund till ca 882 kr/MWh. 
 
Ytterligare en intressant möjlighet som identifierats men ännu inte utretts vidare är att samarbeta med 
Kiviks Musteri som producerar ånga för sin tillverkningsprocess och som planerar att byta ut befintlig 
oljepanna under 2016. I fortsatt arbete föreslås att en dialog inleds med Kiviks Musteri för eventuellt 
samarbete samtidigt som lokalisering av ny anläggning intill musteriet samt utökat distributionsnät 
utreds mer ingående. Det som främst måste undersökas är den ökade investeringskostnaden för 
distributionsnätet och om investeringskostnaden i produktionsanläggning per MWh kan reduceras 
tillräckligt mycket. 
 
De viktigaste faktorerna för ett lönsamt projekt med konkurrenskraftiga priser till kund är: 

 Fördelaktiga biobränslepriser i jämförelse med el 
 Anslutningsgrad, någon form av garanti för anslutning bör finnas innan ny anläggning byggs. 
 Hög värmetäthet i distributionssystem (GWh/km) och låg investering i ledningsnät 
 Investeringsnivån i produktionsanläggning, val av tekniska lösningar 
 Investeringsstöd erhålls 
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8.1 Förslag till fortsatt arbete 

Innan ett eventuellt beslut tas om att bygga ut det befintliga närvärmenätet och inleda en 
projekteringsfas bör följande förutsättningar studeras mer i detalj: 
 

 Samarbetsmöjligheter med Kiviks Musteri 
 Fastställa att potential för ökad värmetäthet i distributionssystem överensstämmer med 

kommunens översiktsplan, vilket innebär att bekräfta framtida expansion/ planerad bebyggelse 
 Förbättra kundanalysen, utreda om kunder med direktverkande el kan anslutas med lönsamhet 
 Fördjupad investeringskalkyl 
 Former för samarbete med AB Ekerö Bostäder 
 Placering av produktionsanläggning 
 Tillståndshantering 
 Möjligheter till investeringsstöd 
 Tidplan 

 
En annan möjlighet som går att utreda vidare är att istället för ett centralt närvärmenät utreda 
småskaliga lösningar för värmeförsörjning till den planerade bebyggelsen, vilken i framtiden kan byggas 
ihop till ett centralt närvärmenät. En fördel med en sådan lösning är att den höga kostnaden för långa 
huvudledningar i distributionsnät utgår. Nackdelar kan vara att många mindre enheter tillsammans ger 
både högre investeringskostnad och högre drift- och underhållskostnader än om en central 
pannanläggning byggs. Även antalet bränsletransporter inom tätorten ökar med småskaliga lösningar.  
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9 Bilagor 
1. Kartläggning av kunder för närvärme i Stenhamra, etapp 1, 2 och 3. 

2. Kunders lokalisering i Stenhamra, etapp1, 2 och 3. 

3. Uppskattad kostnad för servisledningar 
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Grontmij AB FÖRSTUDIE EKERÖ NÄRVÄRME BILAGA 1 ‐ POTENTIELLA KUNDER

Namn FNR Fastighet

Nr på 

karta Yta Ägare

Värmebehov 

(kWh/m2/år)

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Effekt 

beräknad (kW) Befintlig uppvärmning Övrigt

BEFINTLIG NÄRVÄRME

FÅRHAGSPLAN 10290681 Stockby 3:35 1.1 5183 AB Ekerö Bostäder 179,2 929 387 Befintlig pellets/elpanna 78 lgh, hetvattenleverans Stenhamra uppgårdsskola

STENHAMRASKOLAN 10290714 Stockby 3:68 1.2 6051 Ekerö kommun 163,0 986,3 411 Befintlig pellets/elpanna skola

UPPGÅRDSSKOLAN ej angivet på karta 1.3 7033 Ekerö kommun 156,0 1097,1 457 Befintlig pellets/elpanna skola

SUMMA  498,2 3012,3 1255,1

Namn FNR Fastighet

Nr på 

karta Yta Ägare

Värmebehov 

(kWh/m2/år)

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Effekt 

beräknad (kW) Befintlig uppvärmning Övrigt

ETAPP 1

SOLBACKEN 10290715 Stockby 3:69 1.4 180 Ekerö kommun 189,0 34,0 14 Värmepump (2008) förskola

ÖRNGÅRDEN 10290160 Stockby 1:56 1.5 215 Ekerö kommun 185,0 39,8 17 Luft/vatten värmepump (ganska nya) Scout

SJÖHÄLL inkl. Lilla Villan 10290432 Stockby 2:16 1088 Ekerö kommun 148,0 161,0 67 Olja Bostadshus/kommer ersättas med planerad bebyggelse i etapp 2

UPPGÅRDSVÄGEN 2 10290891 Stockby 4:131 1.6 94 Ekerö kommun 140,0 13,2 5 Vattenburen elvärme Kallhyra. Befintligt hus.

Uppgårds skolväg, särskilt boende 10290810, 1029Stockby 4:50, 4:131, 1:2 1.7 5000 Plannerad bebyggelse 80,0 400,0 167
69 lägenheter, särskilt boende. Yta ej beslutad (antagande 50 m2 per

lgh + 1500 m2 gemensamma ytor => ca 5000 m2)

LUPINSALEN 10290682 Stockby 3:36 1.8 175 Ekerö kommun 128,0 22,4 9 vattenburen elvärme fd telestation intill panncentral

STENHAMRA FÖRSKOLA 10290177 Stockby 1:73 1.9 854 Ekerö kommun 213,0 181,9 73 Direktverkande el förskola

STENHAMRA FRITIDSGÅRD 10290177 Stockby 1:73 1.10 765 Ekerö kommun 189,0 144,6 58 Direktverkande el fritidsgård

SUMMA ETAPP 1 1124 836 342

Namn FNR Fastighet

Nr på 

karta Yta Ägare

Värmebehov 

(kWh/m2/år)

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Effekt 

beräknad (kW) Befintlig uppvärmning Övrigt

ETAPP 2

SÖDERSTRÖMS VÄG 10453349 Stockby 4.146 2.1 7561 AB Ekerö Bostäder 110 832 347

elpatron/ värmepump frånluft, kallhyra. Medelålder ca 6 

år 93 lgh av radhus‐typ (gemensam tvättstuga + samlingslokal)

BRF Uppgården 10453348 Stockby 4:145 2.2 2656 110 292 122

elpanna (29 pannbyten, (2004‐2013, 5 gjordes 2013), 5 

värmepumpar installerades 2013

Brf förening i anslutning till Söderströms väg (hus 401‐457) 32 

lägenheter

SKOGSBÄCKEN (fd Uppgård) 10453350 Stockby 4:147 2.3 582 Ekerö kommun 189 110 46 Vattenburen elvärme förskola

STENHAMRA VÅRDC 10290923 Stockby 8:1 2.4 450 Ekerö kommun 159 72 30

Olja: Effekt eldrift 12 kW, Effekt oljedrift 25‐30 kW. 

Tillverkningsår 1989 vårdcentral+korttidsboende

STOCKBYGÅRDEN 10290771 Stockby 4:11 2.5 495 Ekerö kommun 98 49 19 Direktverkande el Äldreomsorg, vårdbostad

Södra klyvarestigen

10290203 Stockby 1:99 mfl 2.6 3400 Plannerad bebyggelse 80 272,0 113,3

16 nya kedjehus + 2 flerbostadshus (ca 24 lägenheter). Yta ej 

beslutad (, 70m2 per lgh, 110 m2 per kedjehus => tot ca 3400 m2)

Coop konsum Fårhagsplan 10290665 Stockby 3:19 2.7 1500 Coop 101 151 63

värmepump för återvinning av spillvärme från 

kompressionskylmaskiner + oljepanna. Tidigare 24‐25 m3 

olja per år, nu ca 500 l olja per år. Verkningsgrad panna 

antas 0,7 Befintlig mataffär

Stenhamra centrum 10290402 Stockby 1:298, 2.6 2.8 1500 Plannerad bebyggelse 70 105,0 43,8 Handel butiker, fåtal tomter

VALLVIKSVÄGEN 1 10290811 Stockby 4:51 2.9 184 Ekerö kommun 175 32,2 13,4 Luft/vatten värmepump (ganska nya) öppen förskola

VALLVIKSVÄGEN 13 10290809 Stockby 4.49 2.10 765 BRF Vallviksvägen 13 99 76 31,6 markvärmepump (el)  6 lägenheter (mittemot stenhamra hälsocentral) (110+78

Uppgård 2 Stockby 1;289 3:13 2.11 15000 Plannerad bebyggelse 80 1200 500,0

50 bostäder inom 10 år. norrr om uppgårdsskolan, mellan 

Söderströmsväg och Fållvägen (Yta antages till  15000 m2 lgh i 10 

flerbostadshus (20 lgh per hus a 70m2)

Macktomten AB Ekerö Bostäder Stockby 2:6 2.12 1800 Plannerad bebyggelse 70/80 136 56,7

AB Ekerö Bostäder vill bygga 20 lägenheter a 50 m2 (1000 m2) och 
800 m2 handel = 1800m2 totalt. Ett hus, två UC

Fårhagsplan tillägg Stockby 3:35 2.13 1500 Plannerad bebyggelse 80 120 50,0

1500 m2 flerbostadshus (längs med vägen i höjd med nuvarande 
panna)

Norr om särskilt boende

Stockby 4:50, 4:131, 

1:298 2.14 7000 Plannerad bebyggelse 80 560 233,3

100 lägenheter tot 7000 m2. 5 hus

SUMMA planerad bebyggelse 1431 4006 1668



Grontmij AB FÖRSTUDIE EKERÖ NÄRVÄRME BILAGA 1 ‐ POTENTIELLA KUNDER

Namn FNR Fastighet

Nr på 

karta Yta Ägare

Värmebehov 

(kWh/m2/år)

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Effekt 

beräknad (kW) Befintlig uppvärmning Övrigt

SAMARBETE KIVIKS MUSTERI

Kiviks musteri kontorsbyggnad Eknäs 16:6 3.1 1600 Kiviks Musteri 120 60,0 25,0 Elpanna, värmer kontor Kontor värms av elpanna

Kiviks musteri lagerlokal Eknäs 16:5 3.1 6000 Kivik Musteri 60 360,0 150,0 Befintlig oljepanna

Lagerbyggnad värms av ånga/spillvärme (troligtvis inte aktuellt att 

ansluta)Produktionslokal behöver ej värmas upp

Ateljehusen, bostad 3.2 572 Privat 80 45,8 19,1 Frånluftsvärmepump, Nibe 750 fighter

Ateljehusen, lokal 3.2 1064 Privat 70 74,5 31,0

SUMMA planerad bebyggelse 330 540 225

Namn FNR Fastighet

Nr på 

karta Yta Ägare

Värmebehov 

(kWh/m2/år)

Totalt 

värmebehov 

(MWh/år)

Effekt 

beräknad (kW) Befintlig uppvärmning Övrigt

ETAPP 3

VALLVIKSVÄGEN 15 10290872 Stockby 4.112 3.1 729 AB Ekerö Bostäder 140,0 96 38 Direktverkande el 14 lgh av radhustyp (hyrs ut till kommunens pensionärer)

Herman Palms plan 2 10290431 Stockby 2:15?

3.2 660

Restaurang, Gym 120 79 190

Restaurang Stonehammer: luftburen  värme 

/direktverkande el 

Gym har ingen värme enbart luftvärmepumpar och 

ventilationssystem FTX, mest i behov av kyla.

Fastigheten kommer ev. köpas av Ekerö Bostäder (som enligt fast. 

ägare funderar på att installera vattenburen värme, koppla ihop med

pelletpannor). 

Herman Palms plan 4 Stockby 1:57 3.3 762

Färingsö församling, 

svenska kyrkan 120 91 229 Direktverkande el Färingsö församling, fastighetens ålder 1970‐80 tal

BLÅSBACKSVÄGEN Stockby 2:44 3.4 3899 BRF Lövängen 110 428,9 172 direktverkande el  Brf, radhus

KLEVBERGSVÄGEN

10290283‐

10290367 Stockby 1:179 ‐ 1:263 3.5 87410 Klevbergets samfällighet 140 1646,4 659 direktverkande el + luftvärmepump (vissa hus) samfällighetsförening, radhus/atriumhus  (84 lgh a´140 m

HUMLEGRÄND

10290684 ‐

10290712 Stockby 3:38 ‐ 3:66 3.6 3132 Stenhamra samfällighet 140 438,5 175 direktverkande el + luftvärmepump (vissa hus) samfällighetsförening, radhus/atriumhus

LUPINGRÄND

10290205‐ 

10290280 Stockby 1:101 ‐ 1:176 3.7 8316 Stenhamra samfällighet 140 1164,2 466 direktverkande el + luftvärmepump (vissa hus) samfällighetsförening, radhus/atriumhus

LÖVHAGEN 10290638 Stockby 2:222 3.8 570 Ekerö kommun 192 109 44 Direktverkande el förskola

Hemvärnsvägen 1 Stockby 2:60 3.9 400

Restaurang, frisör, privat 

bostad 140 56 22 Direktverkande el Privatbostad, pizzeria och frisörsalong

Törnby 3.10 2500 Plannerad bebyggelse 80 200,0 80

ca 10 villor i hela hela området (yta antagets till 250 m2 per villa: 

2500 m2

Sjöhäll Stockby 4:68, Stockby2 2.11 6140 Plannerad bebyggelse 80 491,2 205

Ersätter förmodligen befintligt radhus samt villa. 40‐50 nya 

bostäder. Antagande: 22 villor, 6 radhus,  2 flerbostadshus (ca 24 

lgh). Yta ej beslutad. (antagande (170m2 per villa, 75 m2 per lgh, 100 

m2 per kedjehus 

Alviken 2.12 6250 Plannerad bebyggelse 80 500,0 208 25 villor, Yta antages till 250 m2 per villa = 6250 m2

SUMMA 1322,0 4309,9 2487,4



Försörjs med befintlig panna, som drivs av Ekerö Bostäder
1.1

1.2
1.3

BEFINTLIG LÖSNING



Försörjs med befintlig panna, som drivs av Ekerö Bostäder

Etapp 1 – (vattenburen värme, Ekerö kommuns fastigheter med direktverkande el)

1.11.2
1.3

1.4

1.5

1.6

ETAPP 1

1.7

1.8

1.9

1.10



Försörjs med befintlig panna, som drivs av Ekerö Bostäder

Etapp 1 (vattenburen värme, Ekerö kommuns fastigheter med direktverkande el))

Etapp 2 (planerad bebyggelse,  Ekerö Bostäder övriga fastigheter, 
privata fastigheter med värmepump) 1.1

1.2
1.3

2.2
2.1

1.4

2.3

2.9

2.4

1.5

1.6

2.72.10
1.7

2.6

2.8

ETAPP 2
2.11

1.8

1.9

2.5

1.10

2.13
2.14

2.12



Försörjs med befintlig panna, som drivs av Ekerö Bostäder

Etapp 1 (fastigheter med vattenburen värme, dock ej privata fastigheter med värmepump)

Etapp 2 (planerad bebyggelse, privata fastigheter med värmepump)

Etapp 3 (övriga potentiella kunder ‐ direktverkande el, planerad 
bebyggelse)

1.1
1.2

1.3

2.2
2.1

1.4

2.3

2.9

2.4

1.5

1.6

2.72.10
1.7

2.6

2.8

3.1

3.6 3.5

3.4

3.7

1.9
3.8

1.10

2.5

1.8

3.3

3.2

ETAPP 3

Törnby –
ligger utanför kartan, 
sydost om Stenhamra

3.9

3.10

4.1
4.2

2.11

2.12

2.13

2.14

3.11 Alviken –
ligger utanför kartan, 
Söder om Viken

3.12



Uppskattad kostnad för servisledningar Bilaga 3

Etapp 1

DN Effekt Servis Kulvert Ventiler Mätare Tot Spec.

kW m kr/m kr kr kr/kW

25 9 22 3 240        10 000        1 700        81 754                       9 084               

25 5 86 2 565        10 000        1 700        ‐                            ‐                  

32 14 72 2 565        10 000        1 700        196 565                    14 040             

32 17 86 3 240        10 000        1 700        291 916                    17 172             

32 58 22 3 240        15 000        2 000        87 054                       1 501               

32 73 14 3 240        15 000        2 000        63 703                       873                  

50 167 22 3 105        23 000        5 000        ‐                            ‐                  

Summa 324 720 992                   

Etapp 2 

DN Effekt Servis Kulvert Ventiler Mätare Tot Spec.

kW m kr/m kr kr kr/kW

25 (125 st) 4 625 3 240        10 000        1 700        2 036 700                 509 175           

25 (16st) 3 320 1 418        15 000        2 000        487 600                    147 200           

32 (3st) 30 50 2 565        15 000        2 000        163 405                    5 387               

32 (17st) 42 510 1 418        15 000        2 000        739 925                    17 479             

32 (7 st) 26 158 3 240        10 000        1 700        522 511                    20 402             

summa 1663 3 950 141                

168
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