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Energilösningar i kubik

E-handeln får fjärrvärmen att växa rejält
Nya kunder ökar Vaggeryds Energis värmeleveranser med
minst 30 procent. Utbyggnaden gör att energibolaget står
för sin största investering någonsin.
– Därför har vi anlitat FVB, som har stor erfarenhet av fjärrvärmeprojekt. Vi har inte den kompetensen inom bolaget
och en satsning av den här storleken måste bli rätt, betonar
Peter Waldenström, fjärrvärmechef på Vaggeryd Energi.
Pandemin har medfört att e-handeln har exploderat och det finns ett
ökat behov av stora lager till dessa varor. Tre mil söder om Jönköping
ligger Vaggeryds kommun och E4:an går förbi kommunens båda större
orter – Vaggeryd och Skillingaryd. Motorvägen är central för de företag,
däribland flera e-handelsbolag, som håller på att etableras i kommunen.
(forts. på sid 3).
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VD har ordet
Nya handelsmönster driver fjärrvärme. Pandemin har accelererat e-handeln och den bedöms fortsätta öka även efter
pandemin. Behov av stora lager kräver prisvärd, säker och
klimatsmart uppvärmning.
Vaggeryd Energi ställs inför spännande
och roliga utmaningar när ökad e-handel
resulterar i rejält ökad efterfrågan på fjärr
värme. Detta kräver i sin tur utbyggnad
av såväl fjärrvärmenät som produktions
kapacitet. FVB är stolta och glada över att
få hjälpa till med projekten. En möjlighet
som utreds är att ta restvärme från när
liggande industri.
Möjligheten att kunna utnyttja restvärme i
ett fjärrvärmenät på ett effektivt sätt, ökar om
man har relativt låga systemtemperaturer.
Det leder osökt in på hur viktigt det är
att man arbetar aktivt för att sänka
temperaturnivåerna i sitt fjärrvärmenät.
FVB har arbetat länge med att samla in
temperaturdata och temperaturstatistik
över svenska fjärrvärmesystem. Metoder för
att värdera nyttan med sänkta temperaturer
har utvecklats. Uppföljning av de svenska
fjärrvärmenäten visar att åtminstone retur
temperaturerna, har krupit ner något över
tid. FVB:s erfarenhet visar att det krävs
både ett strukturerat och tålmodigt arbete
för att nå resultat. Åtgärder man gör idag,
får man nytta av under lång tid framåt.
Många fjärrvärmenätsägare jobbar aktivt
med dessa frågor. Men har verkligen allt
gjorts för att nå den potentiellt möjliga
temperaturnivån? Värdet per grad sänkt
temperatur är ofta påfallande högt. Trenden
är dessutom att det kommer att bli allt
viktigare att kunna ta hand om restvärme av
olika slag, som inte kan omsättas i så höga
temperaturer. Behovet av att kunna lagra
hetvatten i fjärrvärmesystemen ökar och
även i det perspektivet är en utveckling mot
lägre systemtemperaturer gynnsam. FVB
bedömer att värdet av att sänka system
temperaturerna kommer att öka i framtiden.
När värdet av sänkta fjärrvärmetempera
turer beräknas, bör kanske även framtida
värden av att kunna ta emot ”lågvärdiga”
energiflöden till fjärrvärmenätet räknas
in? Om ni kunder funderar över om det
finns ytterligare möjligheter att sänka fjärr
värmetemperaturerna i ert nät och vad detta
skulle kunna vara värt på kort och lång sikt,
tveka inte att kontakta FVB:s experter på
området. Vi kan hjälpa er framåt!
Tekniska verken i Linköping ska förhindra
metanutsläpp genom att bygga en gastät
gödselbrunn. En ytterligare positiv effekt
blir att mer biogas kan tillvaratas än tidigare.
FVB har varit med under hela resan i detta
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projekt. Det är väldigt utvecklande att jobba
med denna typ av projekt och det krävs
både ett brett och djupt processkunnande.
Tekniska verkens biogassatsning är impo
nerande och en intressant del i den totala
lösningen är produktomvandlingen av bio
gasen till flytande metan, LBG. Detta är
ett perfekt bränsle för transportsektorn.
Kan man förresten tänka sig ett mer
klimatsmart bränsle än lokalt producerad
biogas omvandlad till flytande form?
Biogas handlar det också om i Västervik
Energi & Miljös projekt, där ett avloppsreningsverk ska byggas om för att klara
skärpta miljökrav. Ombyggnaderna kom
mer att påverka biogasen och FVB
har hjälpt till med förstudier kring hur
biogasproduktionen ska kunna utvecklas
på bästa sätt. Hållbarhet är i fokus i samt
liga studerade scenarier.
Det är många avloppsreningsverk som
behöver uppgraderas i detta avlånga
land och ett ytterligare exempel är Gonäs
avloppsreningsverk i Ludvika. I detta spän
nande moderniseringsprojekt har FVB
bland annat ansvarat för elkonstruktionerna
och programmering samt idrifttagning av
det nya styrsystemet.
I detta FVB-Nytt kan vi också läsa om ett
väldigt spännande projekt som handlar om
långtidslagring av hetvatten. Det är inte det
första projektet i sitt slag, men Mälarenergis
ombyggda bergrum kommer att bli ett
rekordstort hetvattenlager för fjärrvärme.
Hela 13 GWh ska kunna lagras i de tre
gigantiska bergrummen. Att under rätt
förutsättningar kunna långtidslagra energi,
ligger i tiden.
Något som också ligger i tiden är elekt
rifiering på bred front. Fjärrvärmesektorn
har lyckats bli av med koldioxidutsläppen
genom bränslekonverteringar och utnytt
jande av restvärmekällor. Nu ska industrin
och transportsektorn uppnå samma resultat
genom snabb och kraftfull elektrifiering.
En nyligen presenterad scenarioanalys från
Energiföretagen Sverige visar att dagens
elförbrukning på 140 TWh, mycket väl
kan komma att mer än fördubblas till år
2045. Detta får stora konsekvenser för
det svenska elsystemet, både vad gäller
pro
duktion som distribution av el. Ny
grön stål
tillverkning och bränsle
celler

till fordon, kommer att kräva elbaserad
vätgasproduktion. Med vätgaslager kan
man ”lagra el” och styra konsumtionen
efter utbudet av producerad el. En
svensk vätgasstrategiplan ska presen
te
ras i sommar. Det blir intressant att
följa utvecklingen, samt att se vilka
beröringsytor elektrifieringen får mot vår
fjärrvärmebransch.
FVB firade ju 50 år förra året och i år ska
vi fira igen. Vårt medarbetarägande fyller
30 år 2021. Detta bidrar till vad vi kallar
”hållbart företagande”. Medarbetarägande
skapar positiva och enande drivkrafter.
Det gör också att FVB kan värna om
långsiktighet och oberoende, vilket känns
väldigt värdefullt.
Nu närmar det sig sommar. Covidvaccinationerna har nu tagit rejäl fart
och hoppet spirar. Vi hoppas snart kunna
träffa er kunder igen och även umgås
kollegor emellan. FVB vill passa på att
önska alla våra kunder en varm och
rimligt social sommar.
Leif Breitholtz,
VD FVB

(forts. från sid 1).

– I Vaggeryds kommun finns billig mark,
som även är lätt att bygga på. Det är enkelt att transportera varorna härifrån med
lastbil, men också med järnväg. Dessutom
har tågterminalen ett samarbete med Göteborgs Hamn, vilket gör att hanteringen blir
smidig. Detta sammantaget gör att kommunen det senaste året fått förfrågningar
från flera bolag som vill bygga logistiklager,
säger Peter Waldenström.
2019 fanns det ett logistiklager i kom
munen, vilket använder 60 000 kvadratmeter. I år har det kommit förfrågningar
från flera bolag om lagerytor på 300 000
kvadratmeter.
– Dessa bolag, men också flera andra
företag i kommunen, vill gärna ha fjärrvärme.
De ser fjärrvärme som en enkel och
driftsäker lösning till en vettig kostnad,
säger Peter Waldenström, och fortsätter:
– Företagen frågar också allt oftare
om våra miljövärden på produktionen. Vi
eldar fasta trädbränslen och återför all aska
till skogen. Det gör att vi har mycket bra
miljövärden, vilket är ett viktigt signalvärde
för dem.

Stort intresse för småhus
Även många villaägare i kommunen
har fjärrvärme och det finns också ett
rekordstort intresse av att bygga nya
småhus i Vaggeryds kommun.
– Nyligen släpptes tolv villatomter
till försäljning och de såldes slut på 20
minuter. Det säger ju en hel del om det
stora intresset att flytta hit, säger Peter
Waldenström.
Det senaste året har Vaggeryd Energi
skrivit avtal med flera nya kunder, vilket
kommer att leda till att värmeleveranserna
ökar med 30 procent.
– Vi för dessutom dialog med fler
kunder som kan ge en ytterligare ökning
med 10 procent. Där är dock inga avtal
underskrivna än, men det mesta tyder på
att även de vill ha fjärrvärme.
Samtidigt som både privatpersoner och
företag är på väg att flytta till kommunen och
värmebehovet ökar så är energibolagets
nuvarande produktionsanläggningar på

väg att bli för gamla. Det har medfört
att Vaggeryds Energi nu ska genomföra
bolagets största investering någonsin.
De ska bygga ett värmeverk på en ny
plats i kommunen och också bygga ut
fjärrvärmenätet.
– Under åren 1985–2020 investerade
vi omkring 160 miljoner kronor i fjärrvärme och de närmaste åren ska vi investera
200–250 miljoner kronor. Den jämförelsen visar hur stor investeringen är för oss.

Tre alternativ för utveckling
För att genomföra dessa satsningar har
Vaggeryds Energi anlitat FVB, som ingår i flera olika delar av projektet bland
annat genom projektering av ledningar,
upphandling, tillståndshantering och nät
beräkningar.
– FVB:s långa erfarenhet av fjärr
värmeprojekt är självklart viktig. Ytterligare en faktor som varit angelägen för oss
är att FVB har en bredd vad gäller antalet
konsulter som har stor kunskap om fjärrvärme. Om just den eller de personerna
som hjälper oss slutar på FVB, så finns det
flera andra som har liknande kompetens.
Det är en central del i den riskanalys som
vi gjort, berättar Peter Waldenström.
Idag har Vaggeryds Energi värmeverk i
både Vaggeryd och Skillingaryd. I de utredningar som har gjorts har man tittat
på tre olika alternativ för att utveckla den
framtida fjärrvärmen:
• Att byta ut nuvarande värmeverk till 		
motsvarande anläggningar på samma
platser, vilket är en förhållandevis enkel
lösning. Nackdelen är att det begränsar utvecklingsmöjligheterna.
• Att bygga ett nytt värmeverk mellan 		
Vaggeryd och Skillingaryd. Det gör att
det finns goda utvecklingsmöjligheter.
• Att bygga en ledning från Jönköping
och köpa värme från Jönköping Energi.
– Den lösning som ger oss mest utveck
lingsmöjligheter är att bygga en anlägg
ning mellan Vaggeryd och Skillingaryd och
samtidig bygga ihop dessa fjärrvärmenät,
vilket vi har beslutat att göra, berättar Peter
Waldenström.

Det nya värmeverket har tillstånd för
20 MW och ska elda fasta biobränslen.
Anläggningen kommer att ligga i närheten av massabruket Waggeryd Cell, vilket
också kan bli en del av fjärrvärmesystemet
i framtiden.
– Vi för en dialog med Waggeryd Cell
om möjligheterna att använda spillvärme
från deras anläggning, vilket skulle kunna
bli ett bra tillskott till vår produktion. FVB
hjälper oss att undersöka de tekniska förutsättningarna för ett sådant samarbete,
säger Peter Waldenström.
Det nya värmeverket är beräknat att tas
i drift 2024 och då kommer två av de befintliga pannorna i Vaggeryd och Skillingaryd att tas ur drift, vilket omfattar halva
den nuvarande produktionen. Ytterligare
två pannor kommer dock att vara kvar på
dessa anläggningar.
– Detta sammantaget kräver föränd
ringar i vårt fjärrvärmenät och FVB har en
gedigen kunskap inom den biten, vilket vi
som litet bolag inte har.

Flödet måste ändras 180 grader
Idag ligger produktionsanläggningarna
i respektive nät i motsatt ände jämfört med
var den nya anläggningen och ledningen,
som binder samman Vaggeryd och
Skillingaryd, ska ligga. Det medför att
energibolaget måste ändra flödet 180
grader, vilket leder till att de behöver göra
anpassningar i båda befintliga näten för
att kunna koppla ihop dem vid det nya
värmeverket.
Dessutom kommer man att etablera ett
nytt fjärrvärmenät i Stigamo, som ligger
vid gränsen till Jönköpings kommun och
där kommer de att använda värme från
Jönköpings Energi.
– Det är många bollar vi har i luften
samtidigt och det är mycket som ska
stämma, men det känns som en otroligt
rolig resa vi har påbörjat, säger Peter
Waldenström.

I år har Vaggeryds kommun fått förfrågningar på lagerytor på 300 000 kvadratmeter och de ska värmas upp med fjärrvärme. Foto: Vaggeryds Energi.
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Ny gödselbrunn minskar
metanutsläppen
Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig
klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen
metan. FVB ingår i flera delar i projektet och har medverkat i förstudien och
är delprojektledare för processen.
Tekniska verken har lång erfarenhet av
biogas. Redan för 20 år sedan bildade
de ett biogasbolag – Linköping Biogas
– tillsammans med Swedish Meat och
LRF. Linköping hade på den tiden dålig
luftkvalitet i centrum på grund av trafiken
och samtidigt hade slakterinäringen
problem att hantera sina restprodukter.
Lösningen blev att producera biogas av
restprodukter från slakterier. Biogasen blev
drivmedel till innerstadsbussarna och man
kunde även leverera en kvalitetssäkrad
gödning till jordbruket.
Idag är verksamheten helägd av Tekniska verken och de ansvarar för produk-

tion, försäljning och distribution av biogas.
Biogasanläggningen ligger i utkanten av
Linköping och består av förbehandlingstankar, mottagningstankar för flytande material, rötkammare, en uppgraderingsanläggning och en lagringsbrunn. I den öppna
lagringsbrunnen läcker det ut metan till
luften och då metan är en kraftig växthusgas
är det angeläget att få bort dessa utsläpp.
På området ska flera projekt genomföras för att rusta upp biogasanläggningen.
Den största åtgärden är dock att bygga
den slutna gödselbrunnen som ska ligga
i anslutning till befintligt område.
– Detta är en viktig klimatåtgärd och vi

har också fått bidrag från Klimatklivet för att
kunna genomföra investeringen, berättar
Andreas Johansson, projektledare på
Tekniska verken.
Den nya gödselbrunnen på 6000 kubikmeter ska tas i drift till årsskiftet. Den
beräknas kosta cirka 25 miljoner kronor,
varav 11 miljoner av investeringen är bidrag
från Klimatklivet, vilka ger pengar till lokala
investeringar som har stor klimatnytta.

FVB tog fram förnyad förstudie
Diskussionerna om att göra denna satsning
började redan för flera år sedan och när
Tekniska verken behövde en förnyad förstudie gick uppdraget till FVB. Förstudien
blev klar förra året och då beslutade också
Tekniska verken att genomföra satsningen
med den slutna gödselbrunnen. FVB projekterar ledningsdragningarna i mark, vilket
är en 200 meter lång gasledning som via
en stålledning ska anslutas till befintligt
gassystem. FVB är också delprojektledare
för processentreprenaden.
– Att anlita FVB till biogasprojekt är som
att använda en Schweizerkniv – de löser
allt genom att de har bred kompetens och
ett stort tekniskt kunnande, säger Andreas
Johansson.
Henrik Lindholm, som är en av FVB:s
konsulter som ingår i projektet, tycker att
det är stimulerande att jobba med ett biogasprojekt som har så tydlig klimatnytta.

Viktig klimatsatsning
– Detta är en viktig klimatsatsning och det
är också det som är i fokus, men det kommer också att leda till att Tekniska verken
kan få ut ytterligare lite mer biogas. Den
metan som spontant bildas i lagret kommer
att tas tillvara, så som det görs från rötkamrarna idag, förklarar Henrik Lindholm.
– I efterföljande processteg förvätskas
biogas till flytande metan, LBG (Liquid
BioGas), och vi ser att intresset för att
använda flytande biogas i tung trafik och
inom industrin ökar rejält, säger Henrik
Lindholm vidare.
En fördel med att omvandla biogasen från
gas till vätska är att volymen blir omkring
600 gånger mindre, vilket gör att LBG är
enklare att transportera och lagra. Den är
också lätt att blanda i befintlig infrastruktur
för gas. I juni 2020 invigde Tekniska verken
sin andra tankstation för flytande biogas
och sedan dess har försäljningen av fossilfri
och lokalproducerad flytande biogas ökat
kraftigt.
– Vi har ersatt all vår komprimerade gas
med gas i flytande form. Det senaste halvåret har intresset för LBG fullkomligt exploderat och vi når nya marknader. Det är
extra roligt att det är ett fordonsbränsle som
produceras lokalt och där vår produktion
snart kommer att minska sina klimatutsläpp,
säger Andreas Johansson.
Ytterligare information:
Henrik Lindholm, 013-25 09 41
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FVB satsar i Hälsingland
Med nytt ramavtal och nyetablerat kontor i Hudiksvall tar FVB sig närmare
kunderna i Hälsingland. Som en av få upphandlade lokala konsulter inom
VVS- och energiteknik samt VA-driftövervakning ser FVB fram emot att få
fortsätta samarbeta med både gamla och nya kunder inom regionen.
Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig,
Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby
kommun har via ”Inköpssamverkan Mitt”
upphandlat tekniska konsulter för de närmaste fem åren. Med kontor i Hudiksvall,
Gävle och Sundsvall är FVB väl represen
terat lokalt för att kunna arbeta nära sina
kunder i Hälsingland.
– FVB är en välkänd konsult inom energisystem och VA-drift. Däremot är det inte alla
som vet att vi även har tjänster inom VVS
för värme och kyla i form av projektering,
utredningar och entreprenadshandlingar,
vilket vi kommer att informera alla avtalsparter om, säger Stefan Ellmin som är ansvarig för FVB Nord.
Albin Larsson, stationerad på FVB:s kontor i Hudiksvall, ser den geografiska närhe-

Nybliven
energiexpert
FVB har fått ytterligare en energiexpert.
Vi gratulerar
Fredrik A Nilsson
på vårt kontor i
Linköping till
certifieringen.

ten till kunderna som en stor fördel. Arbetena
rör huvudsakligen befintliga anläggningar
och ofta är framgången i uppdragen baserade på att platsbesök skett fler än en gång.
Ytterligare information:
Albin Larsson, 073-813 68 14
Mickelsvägen 4, Hudiksvall

Utdrag ur Certifikatet:
Efter prövning med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering
av energiexpert BFS 2007:5 CEX 1 med
ändringar och däri angivna krav på allmän
teknisk kunskap, erfarenhet från praktiskt
arbete och lämplighet för uppgiften inklusive skriftlig prövning av kunskaper om
effektiv energianvändning och en god
inomhusmiljö i byggnader samt kunskaper om bygglagstiftningen mm meddelas
härmed att Fredrik Nilsson är certifierad
energiexpert enligt BFS 2007:5 CEX 1
med behörigheten Kvalificerad för komp
lexa byggnader.

FVB sponsrar kandidatprojekt
En grupp studenter som läser
tredje året på programmet
civilingenjör inom industriell
ekonomi vid Linköpings
universitet jobbar med ett
kandidatprojekt inom energi
teknik.
Projektet går ut på att
designa och konstruera ett
konkurrenskraftigt solvärme
system utifrån parametrarna
robusthet, finess och estetik.
Nu hoppas de på en solig maj månad så att de kan
testa systemets prestanda.
Studenterna tackar FVB som
bidragit med teknisk support
längs vägen och en perfekt
dresscode.

Så kan biogasen
utvecklas
Hårdare miljökrav gör att Västervik
Energi & Miljö behöver genomföra
stora ombyggnader av kommunens
största avloppsreningsverk. Det kommer i sin tur att påverka biogasproduktionen. FVB har utrett hur kommunen kan utveckla sin biogas.
Lucerna är det största avloppsrenings
verket i Västerviks kommun och byggdes
1972. För att uppfylla kvävereningskraven, som ska träda i kraft 2026, krävs
omfattande ombyggnader av anläggningen. Valet av reningsteknik kommer
att påverka biogasproduktionen. Kommunen har också ett nytt miljötillstånd
som gör att de behöver två rötkammare för den egna slamproduktionen från
avloppet. Västervik Energi & Miljö äger
två rötkammare, varav den ena används
för avloppsslam. Den andra hyr de ut
för externt slam som hushållsavfall och
fiskavfall.
Idag omvandlas slammet till biogas,
vilket sedan uppgraderas till fordonsgas. Uppgraderingsanläggningen är
dock gammal och sliten. Biogasen levereras via en ledning till en tankstation
på andra sidan Västervik och här finns
ett leveransavtal som sträcker sig flera
år framåt.
– Det finns många olika parametrar
att ta hänsyn till och vi har utrett olika
vägar hur Västervik Energi och Miljö kan
utveckla sin anläggning. Det handlar
bland annat om hur de ska ta hand om
det externa slammet, om de ska investera i en ny uppgraderingsanläggning
och vilken storlek som krävs osv, säger
Henrik Lindholm på FVB.
– Vi presenterade förstudien i februari
och där visar vi på fyra olika scenarier,
som alla uppfyller bolagets hållbarhetskrav. Vi rekommenderar i första hand att
de fortsätter att producera fordonsgas
och investerar i en tredje rötkammare
och en ny uppgraderingsanläggning. Nu
ska politikerna ta ställning till detta, avslutar Henrik Lindholm.
Ytterligare information:
Henrik Lindholm, 013-25 09 41

Från vänster: Stina Bergholm, Maryam Kamil, Oscar Säfström
och Vincent Svenmar.
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Pengar att tjäna på låg temperatur
– Satsa på att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Det finns mycket
pengar att tjäna på detta, men det finns ingen quick fix, utan det krävs ett
systematiskt arbete, säger Cilla Dahlberg Larsson på FVB, som har lång
erfarenhet av att hjälpa kunder med att sänka returtemperaturen.
FVB har länge arbetat med att samla in
temperaturdata och har temperaturstatistik
för svenska fjärrvärmesystem från 1970talet och framåt. Idag ingår drygt 200
system i statistiken, vilken uppdateras
varje år.
I mitten av 1990-talet byggde Cilla Dahlberg Larsson och Sven Werner en Excelmodell för att beräkna den ekonomiska systemnyttan av sänkt temperaturnivå i Borås
fjärrvärmesystem. Metodiken har därefter
utvecklats och har använts av FVB för att
beräkna nyttan i ett 40-tal fjärrvärmesystem.
Idealet – med dagens teknik – är att ha en
framledningstemperatur på 68 grader och
en returtemperatur på 34 grader som årsmedelvärden, men det förutsätter att hela
fjärrvärmesystemet är felfritt.

Stor variation
Sett över tid kan man se att framlednings
temperaturerna i stort sett är oförändrade,
medan returtemperaturerna sjunker lång
samt. Det är också stor variation i framoch returtemperatur mellan olika fjärr
värmesystem.
Cilla Dahlberg Larsson är lite frustrerad
över att inte fler bolag verkligen satsar på
att sänka returtemperaturerna.
– Här finns stora ekonomiska och
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miljömässiga vinster att göra, men trots
detta är det något många energibolag
prioriterar bort. Jag tycker att det är hög
tid att de tänker om och satsar på detta
arbete, säger Cilla Dahlberg Larsson.

Systematiskt arbete
Detta är ett arbete som ofta kommer
i skymundan, trots att det är väldigt
viktigt. Energibolag kan tjäna i snitt
0,5–1 krona per MWh och grad genom
att sänka temperaturnivån i nätet. Det
genom lägre distributionsförluster och
bättre förutsättningar för till exempel
rökgaskondensering. Hur mycket man
tjänar beror i hög grad på vilket bränsle
och vilken typ av värmeproduktion man har.
För några år sedan undersökte Cilla
Dahlberg Larsson tillsammans med
tidigare kollegan Stefan Petersson, i ett
Fjärrsynsprojekt, om flödestaxor kan leda
till att returtemperaturerna sjönk. Det gjorde
det – i vissa fall, men det var inte ett mönster
som gick igen överallt.
– Det visar på att det inte finns någon enkel
lösning för att få ner returtemperaturen, utan
det krävs engagemang och ett systematiskt
arbete för att förbättra dåliga anläggningar.
Det räcker inte att sätta en peng på flödet.
Ska man lyckas få ner returtemperaturen

Ett felfritt fjärrvärmesystem kan nå en returtemperatur
på 34 grader.

rekommenderar Cilla Dahlberg Larsson
energibolag att:
• Arbeta systematiskt med att rätta till fel.
• Följa upp och i första hand fokusera
på att förbättra de sämsta anlägg-		
ningarna.
• Se till att upptäcka fel snabbt, vilket
görs i mätvärdessystemet.
Ytterligare information:
Cilla Dahlberg Larsson, 031-10 60 86

NOTISER
Glassfabrik värmer djursjukhus med energilösning från E.ON
SIA Glass har tillsammans med Hallands
Djursjukhus i Slöinge tecknat avtal med
E.ON om ectogrid. Tekniken är modern
och energieffektiv för värme och kyla,
där kunderna äger sitt eget lokala
energisystem.
E.ON:s koncept ectogrid utgår från en
ganska enkel princip. Den överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas

i en värmepump och överskottskylan från
värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Det sker därmed en balansering
av värme och kyla i fastigheten, vilket leder
till att behovet av tillförd energi reduceras
avsevärt. Idag tillvaratas normalt inte överskottsflöden med låga temperaturer utan
de fläktas oftast bort. Tack vare ectogrid
kan fastigheter med ett värmeöverskott

dela det med fastigheter som är i behov
av värme. Detta genom ett enkelt plaströrssystem. Det är vad som görs i Slöinge där
SIA glassfabrik har ett värmeöverskott och
som nu används av Hallands Djursjukhus
FVB i Malmö har fått i uppdrag att vara
byggledare för distributionsledningarna i
mark för detta spännande projekt.

Rejäl renovering av Gonäs avloppsreningsverk
Gonäs avloppsreningsverk i Ludvika kommun har blivit uppdaterat
för dagens behov och en större renovering blir klar under maj.
Verket byggdes 1972–74 och sedan dess har det genomförts
några mindre ombyggnationer samt en större ombyggnad under 1997. Under den nuvarande renoveringen har den befintliga
rensutrustningen ersatts. Även en ny intagsbyggnad har uppförts,
där bland annat nya rensgaller, en ny externslammottagning och
en ny sandtvätt har installerats. För anslutning till den befintliga
processen har man lagt ledningar i mark mellan byggnaderna.
Dessutom har styrsystemet i hela processen bytts ut.
FVB har ansvarat för elkonstruktionerna och bygget av automatikskåp, programmering av styrsystem, panel och överordnat
system, samt idrifttagning och injustering av skåp och styrsystem.
Grytnäs Projekt har generalentreprenaden och är beställare
av uppdragen.

Nya ramavtal
FVB är mycket glada över att ha tecknat
ett nytt ramavtal med både E.ON och Vattenfall. Avtalen ger FVB fina förutsättningar
för ett fortsatt gott samarbete med två av
Sveriges största energibolag.
FVB har också tecknat nya ramavtal med
Gävle Energi och Växjö Energi. Båda avtalen är tvååriga.
FVB har även vunnit ett nytt ramavtal
inom VA för Arboga Vatten och Avlopp,
Kungsörs Vatten och VME. Det är en viktig del i FVB:s satsning inom VA-sektorn.

FVB fortsätter fira
I fjol fyllde FVB 50 år. I år kan vi fortsätta
att fira då vi fyller 30 år som medarbetarägt företag. 1991 beslöt staten att FVB:s
dåvarande ägare Studsvik, skulle införlivas
i Vattenfall. Då föddes idén att personalen skulle köpa företaget och så blev det.
Idag ägs företaget av 118 medarbetare och
personalägandet värderas högt på FVB.

Nu är Gonäs avloppsreningsverk uppdaterat för dagens behov.

Grundkurs
Fjärrvärme Basic

Gävle och Sandviken
binds ihop

Förhoppningsvis kan vi genomföra
höstens omgång av Fjärrvärme
Basic.
Fjärrvärme Basic syftar till att
ge en gedigen introduktion till
fjärrvärmesystemets produkter,
tjänster, kunder, existens, funktion
och randvillkor och vänder sig till
alla som är nyfikna på fjärrvärme.
Huvudlärare är professor Sven
Werner.

Gävle Energi och Sandviken Energi ska
bygga samman sina fjärrvärmesystem
genom en 20 km lång ledning.
FVB har i uppdrag att projektera och
konstruera ledningarna med tillhörande
ritningar och förfrågningshandlingar, i två
av tre etapper. Ledningarna kommer att
vara i dimension DN500. Projektering
och upphandling sker under 2021 och
ledningarna ska tas i drift under 2023.
Satsningen bidrar till en koldioxid
minskning på cirka 46 000 ton per år
och delfinansieras av Klimatklivet med
210 miljoner kronor.

Kursen går av stapeln 5–7 oktober
i Göteborg.
Mer information och anmälan:
www.fvb.se/utbildning
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Hallå där Stefan Winkler. Du arbetar just nu i ett gammalt oljebergrum i Västerås.
Vad gör du där?

Nya medarbetare
på FVB
Vi har fått tre nya medarbetare
sedan förra numret av FVB-Nytt.

– Vi förbereder saneringsarbetet i det som
kommer att bli ett av Europas största hetvattenlager för fjärrvärme. Det är totalt tre
bergrum på vardera 100 000 kubikmeter
och de byggdes i början av 1970-talet för
tjockolja till Mälarenergis kraftvärmeverk. 1985 användes den sista oljan från bergrummen och därefter
har de stått tomma, men nu ska
det bli till nytta i Mälarenergis
fjärrvärmesystem igen.

Mikael
Granholm
Mikael har anställts
som elkonstruktör vid
vårt Sundsvallskontor
och kommer närmast
från Ramböll. Mikael
har 35 års erfarenhet
inom el- och automa
tionskonstruktion
på VA-anläggningar och processindustrier i
rollerna entreprenör, beställare och konsult.

Hur är lagret tänkt att
fungera?

Markus
Wickbom

Sverige som tidigare använts till drivmedel- eller oljelager, så det talar för att vi kan
få se fler sådana här lösningar framöver.

Vad är FVB:s roll i projektet?
När ska lagret börja användas?
– Första delarna är beräknade att börja
användas under slutet av 2022. Hela lagret
ska användas runt årsskiftet 2023–2024,
men innan lagret kan användas behöver
det saneras från kvarvarande oljerester.

Hur vanligt är det med så här
storskaliga lager?
– Detta lager kommer att bli väldigt stort
och ha en kapacitet på 300 000 kubikmeter, vilket kan jämföras med Mälarenergis
nya ackumulator på cirka 27 000 kubikmeter. Även i Hudiksvall används numera
ett gammalt bergrum som energilager och
i Helsingfors ska de inom kort börja använda bergrum för energilagring. För att
det ska vara lönsamt krävs att man redan
har tillgång till ett befintligt bergrum. Att
spränga ett nytt är för dyrt, men å andra
sidan finns det flertalet tomma bergrum i
8
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– Vi ingår i flera delar och har bland
annat deltagit i förstudien där vi utrett
olika systemlösningar, gjort beräkningar
av skiktningar av vattnet och gjort simule
ringar av värmeförluster i bergrummen.
Just nu är jag disciplinledare för sane
ring, systemkonstruktionen och ventila
tion. Det kommer att bli rätt varmt i
bergrummens serviceutrymmen med allt
omkringliggande varmvatten, så vi behöver
dimensionera ventilationen så att det blir
rätt förutsättningar för maskiner och för
personal som ska jobba där.

Markus är sedan
mitten av mars
anställd vid kontoret
i Linköping där han
främst kommer att
jobba med projektering av distributions
ledningar för fjärr
värme och fjärrkyla. Markus har en civil
ingenjörsexamen i energiteknik från Luleå
Tekniska Universitet och kommer närmast
från en anställning som systemingenjör på
Etteplan. Tidigare har Markus även jobbat
med värmepumpar.

Dhuha
Kaband
Dhuha Kaband är
sedan mitten av
april anställd vid vårt
kontor i Linköping
där hon främst
kommer att jobba
med projektering av
distributionsledningar
för fjärrvärme och fjärrkyla. Dhuha har nyligen
avslutat sin utbildning till VVS-ingenjör och
har också en byggingenjörsexamen i botten.

Ytterligare information:
Stefan Winkler, 021-81 80 93

Fakta i korthet:

Mälarenergis energilager har en lagringskapacitet på 13 GWh, vilket är
tillräckligt för att förse västeråsarna
med fjärrvärme under 2-4 veckor
beroende på utetemperatur.

Prenumerera gärna på FVBNytt i digital version.
Anmäl din e-postadress
enkelt på vår hemsida:
www.fvb.se/fvb-nytt
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– De gamla bergrummen
kommer att vara fyllda med
vatten som ska värmas
upp av kraftvärmeverkets
avfallspanna. Det kommer
att ha en lagringskapacitet på cirka 13 GWh och
ska användas för att optimera el- och värmeproduktionen eller som en reserv. När produktionen är billig, som exempelvis under sommaren, fyller man på lagret.

