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Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, diarienummer TRN 2016-0047  
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (”Fortum Värme”) har tagit del av 
remissutgåvan av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och 
vill med anledning härav framföra följande synpunkter. 

 

Inledning 
Fortum Värme producerar och levererar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Bolagets mål är 
att våra kunder har en klimatneutral och resursneutral energilösning baserad på  
100 procent förnybar och återvunnen energi senast 2030. Vår ambition är att nå målet 
väsentligt tidigare än så. 

Cirka 80 procent av stadens tätbebyggda ytor försörjs av fjärrvärme, som till cirka 80 
procent produceras av förnybar eller återvunnen energi utan klimatpåverkan. Efter att 
det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan har tagits i full drift kommer 
andelen öka ytterligare. Anläggningen kommer att, förutom fjärrvärme, även 
producera cirka 750 GWh lokal och förnyelsebar el, ett betydelsefullt tillskott i en 
region med en ökande elförbrukning och ansträngd elbalans.  

Fortum Värme vill inledningsvis framföra att det är glädjande att remissutgåvan av 
RUFS 2050 lyfter fram både fjärrvärme och kraftvärme som två viktiga delar i ett 
framtida, långsiktigt hållbart, energisystem. 

 

Kommentarer 
Fortum Värme stödjer förslaget att uppdatera gällande utvecklingsplan, RUFS 2010, 
då mycket hänt sedan denna togs fram. Regionen står inför en kraftig expansion och 
befolkningsökning, vilket innebär att även infrastuktur i form av energiförsörjning, 
transporter, avfallshantering med mera också måste ges möjlighet att utvecklas.  

Inom tidshorisonten för RUFS 2050 har Fortum Värme utarbetat en egen bild av hur 
regionens energisystem skulle kunna se ut. Denna bild kan sammanfattas i sex 
punkter: 

1. Kraftvärme och solceller står för hälften av stadens elförsörjning 
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2. Fjärrvärmen är baserad på förnybara energikällor och hög grad av återvunnen 
energi 

3. Kolsänkor, i form av exempelvis tillverkning av biokol, gör att stadens 
energiförsörjning sker med klimatpåverkan under noll 

4. Stockholm har världens största smarta vattenburna energinät där värme, kyla och 
avlopp samverkar 

5. Genom utvecklad dialog och god framförhållning skapas förutsättningar för 
utveckling av resurs- och klimateffektiva energilösningar i samband med 
planering av nya bostadsområden 

6. Den eko-industriella parken i Högdalen är hjärtat i stadens cirkulära ekonomi 

Fortum Värme kommenterar remissutgåvan av RUFS 2050 mot bakgrund av dels vår 
befintliga verksamhet och dess möjlighet att verka och utvecklas, dels mot bakgrund 
av de sex punkterna ovan. Kommentarerna är av mer generell karaktär, samlade under 
fem fokusområden. Vissa kommentarer är mer övergripande medan andra ger förslag 
till alternativa skrivningar eller målformuleringar. 

 

1. Befintliga och nya energianläggningar 
I RUFS 2050 tydliggörs på ett bra sätt att befintliga energianläggningar i regionen 
måste kunna fortsatt verka och utvecklas. Särskilt viktigt är detta för de så kallade 
baslastanläggningarna där man använder stora mängder fasta biobränslen och 
återvunna bränslen, som båda är skrymmande och kräver en omfattande logistik för 
att kunna fungera utan begränsningar. I stadsplaneringen måste man säkerställa att 
vissa skyddsavstånd mellan dessa anläggningar och planerad bebyggelse upprätthålls. 
Här bör en regionplan kunna bidra till att så också sker. 

När det gäller plats för nya energianläggningar, som redovisas på översikten ”Karta 7” 
på sidan 55, så gäller att Lövsta är en bra plats för en anläggning som inte bara kan 
försörja Fortum Värmes fjärrvärmesystem, utan även få regional betydelse. Lövsta är i 
praktiken den sista möjliga platsen för uppförande av en anläggning för storskalig 
kraftvärmeproduktion som samtidigt medger hamnläge. Det är av avgörande betydelse 
att Lövstatomten fortsatt reserveras för industriändamål. 

Förutom att säkra själva platsen för befintliga och planerade energianläggningar 
behöver också möjligheten att effektivt frakta bränslen till dessa platser värnas. Sjö-, 
järnvägs- och vägtransporter är alla viktiga delar för att den logistiska utmaningen ska 
gå ihop. Detta kan förtydligas. 

Fortum Värme vill också kommentera att de sammankopplingar mellan 
fjärrvärmesystem som nämns i regionplanen är en mycket viktig del i utvecklingen av 
ett effektivt energisystem. Fortsatta sammankopplingar kräver ledningar med stora 
dimensioner, som i sin tur kräver att mark hålls tillgänglig i översiktsplaneringen. 
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2. Syn på energi och systemgränser 
Fortum Värme vill kommentera det resonemang som förs under Mål 4 ”En 
resurseffektiv och resilient region”. Angående mål för energianvändning så är det av 
avgörande betydelse att man använder ett enhetligt sätt för att definiera detta. Främst 
är det skillnaden mellan ”köpt” och ”använd” energi som behöver förtydligas. Fortum 
Värme utgår ifrån att regionplanen genomgående avser det senare begreppet; detta 
kan dock förtydligas för att undvika missförstånd. 

I sammanhanget är det också viktigt att beakta att olika kilowattimmar har olika 
egenskaper: de kan vara förnybara eller icke förnybara, återvunna eller icke 
återvunna, styrbara som biokraft eller intermittenta som vindkraft och solkraft. Detta 
innebär att det är viktigt att beakta när i tiden energin produceras och används och att 
olika kilowattimmar har olika energikvalitet (jämför 1 kWh el, 1 kWh olja och 1 kWh 
varmt vatten). Det vi vill förtydliga är att begreppet energieffektivisering kan behöva 
nyanseras när man utformar mål för energisystemet. Således är det minst lika viktigt 
att ha mål för ”effekt-effektivisering” och hushållande med kilowattimmar av hög 
kvalitet (”primärenergieffektivisering”). 

I rutan på sid 36 föreslår Fortum Värme att lydelsen ändras från ”Andelen förnybar 
energi ska vara minst 75%” till ”Andelen förnybar och återvunnen energi ska vara 
minst 75%”. I analogi härmed bör lydelsen även på andra relevanta ställen i 
dokumentet ändras från ”förnybar” till ”förnybar och återvunnen”. 

Fortum Värme noterar också att RUFS 2050 föreslår ett vidgat systemperspektiv och 
lyfter blicken från ett regionalt perspektiv på orsak och verkan. Detta är positivt ur 
flera aspekter, inte minst då den el som produceras i regionens kraftvärmeverk ofta 
ersätter el producerad i en anläggning utanför regionen, och därmed minskar 
miljöpåverkan där. 

   

3. Hållbarhet och klimat 
Fjärrvärmesystemen i Sverige är en förebild och en av hörnpelarna i utvecklingen av 
ett hållbart och resurssnålt energisystem inom EU. Fjärrvärmen kan bidra i den 
fortsatta omställningen genom ytterligare produktion av förnybar el och värme, 
baserad på förnyelsebar och återvunna bränslen, och genom att ta tillvara på energi 
som annars går till spillo. Förutsättningarna för att detta ska kunna ske är att spelregler 
och villkor blir långsiktigt stabila, teknikneutrala och inte försämrar 
konkurrenskraften för fjärrvärme.  

Låga globala koldioxidutsläpp, minskad andel fossila bränslen och ett minskat 
ianspråktagande av primärenergi är områden som Fortum Värme anser speglar ett 
långsiktigt hållbart energisystem. Denna syn utgår från EU:s ”green package” och har 
använts av såväl alliansen som den nuvarande regeringens klimat- och energipolitik.  
En liknande syn föreslås inarbetas i RUFS 2050 som mål för utvecklingen av 
regionens energisystem. 

Den nationella Miljömålsberedningens förslag är att Sveriges utsläpp av klimatgaser 
inte bara ska minska till noll utan på sikt också bli negativa. För att detta ska vara 
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möjligt krävs att så kallade kolsänkor etableras. Ett exempel på en sådan kolsänka kan 
vara att delar av värmeproduktionen utgörs av energikombinat med samtidig pyrolys 
av biomassa vilket ger gasproduktion och produktion av biokol. Ett annat exempel är 
avskiljning av biogen koldioxid genom så kallad CCS-teknik. Fortum Värme har 
varit, och är fortsatt, delaktigt i projekt och utredningar med koppling till bägge dessa 
möjligheter.  

 

4. Utveckling av fjärrvärme- och fjärrkylasystem 
De storskaliga systemen för fjärrvärme började byggas ut i Stockholm i början på 
1960-talet. Sedan dessa har mycket hänt och förutsättningarna för energiproduktion 
och -distribution har förändrats. Nästa steg i utvecklingen är att gå mot det som kallas 
fjärde generationens fjärrvärme (4GDH). Ett sådant system kännetecknas av en stark 
integration och samverkan mellan el-, värme- och kylamarknaderna för att kunna 
utnyttja volatiliteten i elpriset och för att utveckla samarbetet i marknaden mellan 
kunder och leverantör. Vidare är målsättningen också att gå mot lägre 
temperaturnivåer i fjärrvärmesystemet, något som skulle innebära ökade möjligheter 
att återvinna lågvärdig värme från olika spillvärmekällor. Ett praktiskt exempel på 
detta är Fortum Värmes satsning på Öppen fjärrvärme, en affärsmodell där vi erbjuder 
ett marknadsmässigt pris för värme som levereras in till fjärrvärmesystemet. Priset 
varierar beroende på årstid och vilken produktion som för tillfället är den dyraste, och 
därmed den som ersätts med spillvärmen. 

Vidare sker också teknisk utveckling av systemen, till exempel genom laststyrning 
och energilagring. Bägge dessa exempel leder till att dyrbar och ofta fossileldad 
spetseffekt kan undvikas under de timmar när det är som kallast. Detta leder till att 
fjärrvärmesystemet blir allt ”smartare”, på samma sätt som diskuteras för elnätet. 
Fortum Värme föreslår därför en justering av meningen i rutan på sid 41: 
”Komplettera storskaliga energisystem med småskaliga lösningar som baseras på 
förnybar energi i kombination med smarta elnät” ändras till ”…smarta el- och 
fjärrvärmenät”. 
Angående småskaliga lösningar så stödjer Fortum Värme regionplanens uppfattning 
att dessa främst har sin tillämpning i regionens mer glesbebyggda områden (sid 43, 
andra kolumnen, tredje punkten). Storskaliga system behöver en storskalig miljö och 
tätbebyggda områden för att kunna verka effektivt. Då kan man bygga upp 
resurseffektiva system för återvinning av stadens egna kretslopp, till exempel 
återvinning av värme från renat avloppsvatten och energiåtervinning av den brännbara 
fraktionen av hushållsavfall. Det kan här lyftas fram att energisystemet i Stockholm 
starkt bidrog till att staden utnämndes till EU:s första ”Green capital” år 2010. 

 

5. Avfall och energiåtervinning 
I Stockholmregionen är kretsloppstänkandet redan idag väl etablerat och ambitionen 
är att det ska öka ytterligare. Diskussioner pågår om att etablera Högdalenområdet och 
Bristaområdet som så kallade eko-industriella parker och därmed skapa nav i 
regionens cirkulära ekonomi. Fokus är en hög grad av återvinning av avfall och 
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organiska rester från samhället. Resurseffektivitet och klimatnytta uppnås genom att 
en mängd olika verksamheter etableras på samma plats, där den ena verksamhetens 
restprodukt är nästa verksamhets råvara. Kraftvärmeverk, sorteringsanläggningar, 
organisk rötning och produktion av förnybara drivmedel eller kemikalier och material 
är exempel på verksamheter som samverkar. Synergier uppstår genom att 
energiförluster och transporter minimeras. 

Fortum Värme stödjer resonemanget som förs på sid 54 avseende avfallstrappan och 
att energiåtervinning ur avfall spelat en stor roll i regionens utveckling (exempelvis 
svarade under år 2015 avfallsbaserade bränslen för 29 procent av den tillförda energin 
till Fortum Värmes system). Avfallstrappans översta steg är att minimiera mängden 
avfall som uppstår. Stegen under utgörs av återanvändning, materialåtervinning och 
energiåtervinning. Fortum Värmes uppfattning är att material- och energiåtervinning 
kompletterar varandra och behövs bägge för att skapa det framtida resurseffektiva 
energisystemet. Detta förtjänar att förtydligas i RUFS 2050. 

 

Slutsats 
Fortum Värme stödjer ambitionerna i RUFS 2050 att fungera som en regional plan 
som fångar de delar som krävs för att skapa tillväxt där utvecklingen av bostäder och 
infrastruktur går hand i hand. Fortum Värme ställer sig fullt ut bakom ett utvidgat 
systemperspektiv, och ser därför med tillfredsställelse  att även RUFS 2050 anlägger 
ett utvecklat systemperspektiv. Det är Fortum Värmes rekommendation och 
förhoppning att detta synsätt också förs vidare till de enskilda kommunernas klimat- 
och miljöplaner. 

Fortum Värmes bild av hur ett framtida, långsiktigt hållbart energisystem i regionen 
skulle kunna se ut sammanfattas i sex punkter i inledningen av detta remissvar. 
Fortum Värmes anser att utmaningarna i att kunna realisera detta energisystem ligger i 
att kunna bevara och utveckla det befintliga, storskaliga systemet, samtidigt som nya 
tekniska lösningar, som till exempel ”smart” fjärrvärme, får plats att utvecklas. 
Fortum Värme stället sig därför positivt till att RUFS 2050 pekar på att regionplanen 
behöver ge stöd för bägge dessa utmaningar.   

Slutligen ställer sig Fortum Värme bakom slutsatsen att fjärrvärme och kraftvärme är 
viktiga delar i det framtida energisystemet för regionen. Detta är mycket positivt och 
även ett synsätt som lyfts fram på nationell nivå och inom EU. 

 

Med vänlig hälsning 

 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 

 

 

Anders Egelrud 

VD och CEO 


