Framtidssäkrad och
miljövänlig fjärrvärme
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VÅRT NYA MILJÖVÄNLIGA VÄRMEVERK
BLIR GARANTERAT GRÖNT!
I juni 2021 sattes spaden i marken till det som blir en 100 % fossilfri värmeanläggning.
Inom en snar framtid kommer värmeverksamheten i Haparanda att vara helt självförsörjande på miljövänlig värme eftersom nya pannan eldas med restprodukter från
sågverk och skogsindustrin. Det nya värmeverket är också en viktig investering för att
kunna garantera värme till alla anslutna kunder i Haparanda.
Fjärrvärmen i Haparanda har funnits sedan 1984
och består idag av närmare 500 anslutna hem,
företag och offentliga lokaler som delar på ett
4 mil långt kulvertnät. Det finns idag tre värmepannor i Haparanda som täcker omkring hälften
av det totala behovet. Den andra hälften som
behövs för att värma våra hem och företag köps
idag in från Finland.
Den nya anläggningen byggs vid bilprovningen på en plats som är optimal för den typen
av verksamhet. Förutom en helt ny anläggning
kommer det att skapas möjlighet att hantera
och förädla bränslet till värmeverket på plats.

Bränslen kan då köpas på sommaren när det
i regel är billigare och tillföras processen på
vintern när priserna i regel är högre. Idag saknas
den lagringskapacitet som nya anläggningen får
vilket idag gör värmebolaget beroende av
dagspriset på bränslen.
Det nya värmeverket kommer att stå klart
under hösten 2022 och kommer att tas i full
drift från november samma år. Från den dagen
kommer alla anslutna hushåll och företag kunna
njuta av framtidssäkrad och miljövänlig värme
från ett av de grönaste värmeverken i Sverige.

Med det nya värmeverket kan vi garantera egenproducerad värme till alla anslutna
kunder i Haparanda. Haparanda värmeverks vd och controller Pär Gabrielsson svarar
på vanligt förekommande frågor om den pågående investeringen.
Varför behövs ett nytt värmeverk i
Haparanda?
Svaret på den frågan har flera delar. Till att
börja med så har vi idag inte möjlighet att
producera all den värme som vi behöver för att
hålla husen varma i Haparanda. Under många
år har vi löst problemet genom att köpa värme
som produceras av Torneå Energi. Nu kan vår
avtalspart inte längre garantera leveranserna
till oss. Deras pannor eldas också med torv som
vi måste betala utsläppsrätter för. Det gör att
våra kostnader blir väldigt höga.
Med det nya värmeverket blir vi helt
självförsörjande på värme producerad med
förnybart bränsle. Då behöver vi inte heller
betala några utsläppsrätter.
Klarar ni alla kunders värmebehov i
Haparanda?
Värmekraft mäts i megawatt (MW). En normal
vinterdag är behovet omkring 13–16 MW och
en riktigt kall vinterdag (som när det biter i kinderna utomhus) så är behovet upp till 25 MW
för att hålla alla byggnader och duschar varma.
För att vara helt på den säkra sidan så behövs
också en överkapacitet ifall en av våra pannor
skulle få problem. Med de nya investeringarna
kommer vi ha en egen kapacitet på 35 MW och
det räcker gott och väl för att säkerställa våra
behov. Att vi dessutom har en fjärrvärmeledning över gränsen ser vi som en stor tillgång.
Hur mycket av värmen kommer från
förnyelsebara bränslen?
Lite förenklat kan man säga att vi kommer ha
värme från 100 % förnybara bränslen så länge allt
funkar som det ska – och när någonting går snett
så har vi en reservplan. 29 MW används med
bark, flis och bio-olja från sågverk, skogsindustri
och växtriket. Vi har också en fossil reservpanna
på 6 MW. Den används som sista utväg.
Vad händer med den gamla värmepannan
på Ahlmarksvägen?
Inom ett antal år kommer den att tas ur drift.

Vd/controller Pär Gabrielsson

Under tiden kommer den stå kvar och fortsätta
producera värme med fossilfritt träflis, men
kommer inte vara vår huvudsakliga panna. Den
börjar ha några år på nacken men den fungerar
fortfarande ganska bra och är i princip avskriven. Med lite underhåll så kommer den fungera
som en resurs i systemet.
Är fjärrvärme miljövänligt?
En enda värmepanna som värmer många hem i
stället för en panna i varje hem är grundtanken
med fjärrvärme. I den nya anläggningen kommer vi att använda 100 % förnybara bränslen
och därmed bli ett av de grönaste fjärrvärmebolagen i Sverige.
Den nya pannan kommer att klara av flera
sorters förnybara bränslen och kan samtidigt
möta framtidens ständigt ökande miljökrav.
Är det en bra investering?
Det är en investering som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar, d v s en väldigt bra
investering. Vi kommer att kunna producera
värme till betydigt lägre pris än idag. Vi gör
också en insats för miljön genom att minska
fossila CO2-utsläpp till atmosfären, och det är
bra både för oss, våra barn och barnbarn.
Nu får vi inte bara en modern ”grön” effektiv
panna med all annan bra processutrustning
utan vi får också möjlighet att påverka bakåt
i värdekedjan och på så vis ges möjlighet att
sänka kostnaderna för våra bränslen. Den här
investeringen kommer återbetala sig själv på
relativt kort tid och kommer leva vidare långt in
i framtiden.
Eftersom vi producerar värme med förnyelsebart bränsle kommer vi inte heller att tvingas
betala för utsläppsrätter. Tack vare den här
investeringen kommer vi i framtiden i stället
kunna sälja de utsläppsrätterna som vi tilldelas.
Priset på utsläppsrätter har gått upp ordentligt
de senaste åren och förväntas fortsätta upp
under de kommande åren. I år (2021) kommer
vi betala ca 6-7 miljoner kronor i utsläppsrätter
för värmen vi köper från Finland.
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VÄRME OCH SÄKERHET
BRA FÖR MILJÖN

SÄKERHET OCH HÄLSA

Fjärrvärme bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö med renare luft.
Den största delen av värmen kommer från
sådant som annars skulle ha gått till spillo –
exempelvis avfall, spillvärme och rester från
skogsindustrin. Fjärrvärme innebär att vi
tillsammans skapar värme genom energiåtervinning, istället för att var och en har sin egen
värmekälla. Det är både smart och mer resurseffektivt. Omställningen till förnybara bränslen
och effektiv energiåtervinning medverkar till
det gröna skiftet.
Tack vare det nya värmeverket kommer vi
att undvika koldioxidutsläpp motsvarande
utsläppen från fler än alla bilar i Haparanda
kommun under ett helt år. Det ger en renare
luft lokalt och bidrar samtidigt till att bromsa
den globala växthuseffekten.

Ett av våra ledord och kärnvärden är säkerhet.
Därför arbetar vi aktivt med att ständigt bevaka,
kontrollera och förbättra vår interna arbetsmiljö,
våra processer samt vår leveranssäkerhet till
dig som kund.
I våra anläggningar hanterar vi dagligen
riskfaktorer såsom värme, ånga, het aska,
tunga transporter och kemikalier.
Sett över ett längre tidsintervall är skadefrekvensen mycket låg inom vår verksamhet
och vi har även låg sjukfrånvaro.

HÅLLBAR FJÄRRVÄRME
ANDEL EGEN PRODUKTION (%)

FÖRNYELSEBAR ANDEL (%)
82

72
45

47

40

79

45

47
17

2018

2019

2020

P2021

BRÄNSLE
2021

B2022

B2023

BRÄNSLE
2023

9%

21 %

91 %

79 %

Hållbara

2018

25
2019

20
2020

P2021

B2022

B2023

Investeringen är ett led i att stärka verksamheten
inför framtiden. Den nya anläggningen blir huvudanläggning i det system av produktionsenheter som
bildar Haparanda Värmeverks verksamhet. Den äldre
pannan på Ahlmarksvägen kommer om ett antal år
att tas ur drift och ersättas av lämplig lösning.
I och med investeringen blir verksamheten självförsörjande på fjärrvärme till bolagets kunder. Den
möjliggör en ökning av andelen hållbara bränslen från
ca 20 % till över 90 %. Målet är att from 2024-01-01
producera energi till 100 % från förnyelsebara källor.
Utöver 100 % miljövänliga anläggningar har bolaget
ytterligare cirka 20 % reservkapacitet vid tillfälliga
störningar eller särskilda köldknäppar.

Ej hållbara
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Fördelning av kostnader i utfall för 2020.
Fjärrvärmeinköp: Haparanda VV har sedan ett flertal år
tillbaka en del av produktionen av fjärrvärme via avtal
med Torneå Energi. Ca 67 % av bränslekostnaden avser
färdig producerat och levererat till pumpstation vid
gränsen.
Drift och underhåll: kostnader för drift och underhåll
av produktions- och distributionsanläggningar samt
kostnader för material och arbeten på kundanläggningar, inköp av fjärrvärmecentraler och dylikt.
Administration och personal: omfattar kostnader för
IT, kundservice, fakturering och försäljningsarbete
samt personalkostnader, inkl. driftpersonal.
Kapitalkostnader: avser kostnader relaterade till
produktions- och distribuitionsverksamheten,
i huvudsak avskrivningar.
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SÅ KOMMER
VÄRMEN TILL DIG
Idén bakom fjärrvärme är enkel. Varmt vatten i ett slutet kretslopp, lite som
kroppens eget blodomlopp. Med kraftvärmeverket som pulserande hjärta
sprider fjärrvärmenätet värme i en hel stad. Istället för att varje hushåll eller
verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen
sprids till alla som anslutit sig.

1. I fjärrvärmeverket hettas vatten upp i en panna. Vi eldar med
förnybart biobränsle, som till största delen består av skogsflis
och sågverksrester.

Tappvarmvatten

Fjärrvärmecentral
Uppvärmning

Vatten från vattenverket

2. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via
ett slutet rörsystem under marken.
3. I kundernas fjärrvärmecentral används värmen både till
uppvärmning av bostaden och för att värma tappvarmvatten.
4. Det avkylda vattnet går tillbaka till fjärrvärmeverket för att
värmas på nytt.

Fjärrvärme är enkelt, tryggt, bekvämt och dessutom
resurseffektivt både för dig och miljön.
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Visste du att...
Värmeverket producerar cirka
70 000 000 kWh under ett år vilket
motsvarar 7 000 m3 olja. I värmeverket planerar vi att elda med
bark, spån och hyggesrester.
Den nya verksamheten kommer
att ge en renare luft lokalt och
bidrar samtidigt till att
bromsa den globala
växthuseffekten.
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ETT NYTT FJÄRRVÄRMEVERK

9 Skorsten

13 Garage för servicebilar

De renade och svala rökgaserna avleds.

14 Sandfyllt dike

10 Ackumulatortank

Skydd mot bl a avrinning från lagrat bränsle.

Lager av varmt vatten för att utjämna dygnsvariationer i
belastning från fjärrvärmenätet. Tanken är även expansionskärl
för anläggningen.

15 Utökat upplag för energived

1 Våg

5 Panna

Ankommande bränsle vägs in, bränslet består av biprodukter
från skogsindustrin som bark, spån och hyggesrester.

Rökgaserna passerar inuti stålrör och överför sin värme till vatten.

2 Bränsle
Bränslet lastas in på ett rörligt golv.

Partiklar som finns i rökgaserna fastnar på plattor och förs sedan
ner till askbunkern under filtret.

3 Bränsletransportör

7 Rökgaskondensor

Temperaturen i nätet varierar beroende på utetemperatur,

En skraptransportör för bränslet upp till ugnens inmatning.

Den sista energin i rökgaserna tas om hand. Rökgaserna tvättas
och omvandlas till fjärrvärme.

77-116 grader.

8 Aska

Komplett personalutrymme med kontrollrum med vy in

I askbunkern lagras aska i väntan på transport.

mot pannhall.

4 Ugn
Eldning sker på rörliga stålroster med lufttillförsel på flera nivåer.

6 Elektrofilter

11 Fjärrvärme
Ledningssystem för distribution av vatten till fjärrvärmekunder.

12 Kontor och kontrollrum

Mottagningsplats för inkommande rundved från lokala
och regionala leverantörer.
16 Energi i sönderdelad form
Restprodukter från flisad energived och sågverk.
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Jimmy Henriksson, teknisk chef i Haparanda kommun är Haparanda Värmeverks
projektledare. Jimmy har stor erfarenhet av byggprojekt och ansvarar för bl a
samordningen inom projektet, genomförande av upphandlingarna samt kontraktsfrågor och myndighetskontakter. Som projektledare rapporterar han till projektets
styrgrupp, tillsatt av styrelsen i Haparanda Värmeverk AB.
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Hur har det varit att jobba med det här
projektet?
För egen del är det väldigt roligt att vara med
i mer eller mindre alla steg – från start till mål.
Det är lärorikt att jobba med så många olika
människor med olika slags kunskaper, kompetenser och erfarenheter.
Det är kul att se resultatet, när allt man har
sett på ritningar och 3D-modeller har kommit
på plats i verkligheten. Det är verkligen roligt att
vara med och skapa något för framtiden.
Vad är mest utmanande i projektet?
En av de största utmaningarna är helt klart
samordningen. Det är flera entreprenader som
ska samordnas i tid och rum, vilket kräver stort
engagemang från alla inblandade.

Ett stort bygge kräver självklart många entreprenörer och underentreprenörer. Att ett
lokalt byggföretag intresserar sig för ett så stort
projekt som detta och kunde vinna upphandlingen är fördelaktigt på flera sätt. Bland annat
ger det kortare transportvägar, vilket minskar
miljöpåverkan samtidigt som vi ofta har bättre
kännedom om företagen och vet vad de går för.
När vi jobbar med större byggprojekt känns
det naturligtvis extra bra att vi kan bidra med
arbetstillfällen till företag i vårt närområde, särskilt nu när krisen kopplad till corona har ställt
till det för många.
Slutligen är det extra positivt att projektet
bidrar till att minska klimatpåverkan och att det
på så sätt är ett miljömässigt hållbart projekt.

Vad är du mest nöjd över?
Att vi verkar lokalt då vi möjliggjort för lokala
företag att vara med och lämna anbud.

Ledning
till ny site

Upphandling

Färdigställande mark

2021/03

Bygg

och intrimning panna

2021/07

2022/07-2022/10

Projektledare Jimmy Henriksson
Från vänster: Pär Gabrielsson, vd/controller, Patrik Lamberg, projektledare bygg/mark och Per Haara, driftchef

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss:
Haparanda Värmeverk
Ahlmarksvägen 3, 953 36 Haparanda | 0922-108 28 | info@haparandavarmeverk.se
www.haparandavarmeverk.se

