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Remiss av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082



AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (”Fortum Värme”) har tagit del av remissen av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, dnr. TRN 2016-0082, och vill med anledning härav framföra följande synpunkter.



Om Fortum Värme

Fortum Värme producerar och levererar fjärrvärme, fjärrkyla och el i Stockholmsområdet. Målet är att bolagets kunder har en klimatneutral och resursneutral energilösning baserad på 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2030. Ambitionen 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. Med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan kommer andelen att öka ytterligare. Anläggningen producerar, förutom fjärrvärme, även cirka 750 GWh lokal och förnyelsebar el, ett betydelsefullt tillskott i en region med en ökande elförbrukning och ansträngd elbalans.



Övergripande kommentar

Fortum Värme ställer sig fullt ut bakom ansatsen att ta ett helhetsperspektiv på energi-och miljöfrågorna och att uppmuntra till samverkan och synergier mellan olika aktörer i samhället. De delar av dokumentet som rör energisektorn och specifikt fjärrvärmen är välskrivna och belyser på ett bra sätt fjärrvärmens potential till att bidra i samhällsutvecklingen. Det är positivt att återvunnen energi diskuteras parallellt med förnybar energi. Fortum Värme tycker att det är mycket bra att även de växthusgasutsläpp som orsakas av konsumtionen av varor i länet uppmärksammas, trots att dessa utsläpp är svåra att mäta i praktiken.



Specifika synpunkter

I figur 4 på sidan 12 (samt i motsvarande grafer i andra delar av dokumentet) visas utsläppen av växthusgaser som minusposter. Detta gör graferna svåra att tolka. Graferna bör ritas med utsläppen som plusposter.

På sidan 12 nämns att det är önskvärt med enbart plushus i nybyggnationen efter 2030. Fortum Värme anser att det inte finns något egenvärde i att alla nya byggnader ska vara plushus. Om det är kostnadseffektivt eller inte måste avgöras från fall till fall.

På sidan 12 diskuteras storskalig kolinfångst. I texten står att ”[h]elst ska den infångade koldioxiden användas i produkter som efterfrågas av samhället och industrin”. Ett alternativ är att långtidslagara koldioxiden i berggrunden, så kallad CCS. Om sådan infångning av koldioxid med efterföljande lagring görs vid biobränsleeldade energianläggningar blir resultatet negativa utsläpp, det vill säga att koldioxid plockas bort från atmosfären.

I första kolumnen i figur 5 på sidan 13 står ”Inga plastförpackningar”. Skriv hellre ”Inga fossila plastförpackningar” eftersom plast även kan framställas av biomassa.

På sidan 14 noteras att el miljövärderas som nordisk elmix. Detta är missvisande och ger fel värden. Istället bör nordeuropeisk elmix användas eftersom det nordiska kraftsystemet är väl länkat till det kontinentala kraftsystemet. Utbyteskapaciteten mellan Norden och norra Europa ökar dessutom i snabb takt då ytterligare sammanbindningsledningar mellan systemen är under utbyggnad. I en förlängning bör systemgränsen vidgas ytterligare, efterhand som nya ledningar byggs mot och inom kontinenten.

På sidan 15 står ”Eftersom det är lönsamt använder sig energibolagen även av avfall som bränsle”. Denna mening bör omformuleras så att det framgår att avfallsförbränning med energiåtervinning är en nödvändig och önskvärd del i den cirkulära ekonomin. Det är alltså samhällets styrning som leder till att waste-to-energy är integrerad del i värme- och elsystemet i Sverige. Till exempel kan förorenat avfall och avfall som inte går att materialåtervinna med fördel användas som bränsle i anläggningar för energiåtervinning. Fortum Värme rekommenderar därför följande formulering: ”Att energibolagen använder avfall som bränsle är en konsekvens av att restavfall i samhället måste behandlas, där energiåtervinning genom samtidig el- och värmeproduktion är en integrerad del i avfallshierarkin.”

På sidan 15 står vidare ”… men med en väsentlig ökning av en lokal energiproduktion mot år 2050”. Detta kan tolkas som att lokal energiproduktion alltid är att föredra framför regional eller nationell energiproduktion. Texten bör kompletteras så att det framgår att det inte är ett självändamål att produktionen ska vara lokal. Till exempel kan följande läggas till efter den aktuella meningen: ”Det är dock inget självändamål att energiproduktionen är lokal. Huruvida lokal produktion är fördelaktigt eller ej måste bedömas ur ett systemperspektiv och från fall till fall.”

På sidan 17, i stycket ”Kapa effekttoppar”, diskuteras vikten av att kapa effekttoppar i kraftsystemet. Stycket bör kompletteras med en diskussion om att denna problematik även är relevant i fjärrvärmesystemen. Även för fjärrvärmen är det relevant att arbeta med laststyrning för att jämna ut fastigheternas effektuttag.

På sidan 17, i stycket ”Fjärrvärme 4.0”, bör man nämna fjärrvärmens möjlighet att lagra energi och på så sätt kapa effekttoppar i fjärrvärmenäten. Till exempel kan följande text användas: ”En viktigt del av Fjärrvärme 4.0 är möjligheten till energilagring. Lagringen av energi kan ske i form av varmt vatten i ackumulatortankar eller genom att man via laststyrning utnyttjar värmetrögheten i byggnadernas stommar. Fjärrvärmesystemen kan även användas som energilager för att balansera väderberoende elproduktion: vid överskott av el produceras fjärrvärme med värmepumpar och vid underskott av el produceras fjärrvärme med samtidig produktion av el i kraftvärmeverk.”

I tabell 1 på sidan 17 bör ”energibolag” nämnas på raden ”Kapa effekttoppar” och ”energilager” bör nämnas på raden ”Fjärrvärme 4.0”.

I stycket ”Samarbete kring rest- och spillvärme samt biokombinat” på sidan 31 bör man nämna spillvärme från datahallar, som är en kraftigt växande industrigren. Man bör även nämna att med lägre temperaturnivåer i fjärrvärmenäten (”Fjärrvärme 4.0”) ges möjlighet att utnyttja spillvärmekällor med lägre temperatur, spillenergier som inte kan tas tillvara i dagens system utan användning av värmepumpar.

I diskussionen om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) på sidan 31 bör man nämna CCS kopplat till energianläggningar som eldas med biobränsle, så kallad bio-CCS. Sådana anläggningar ger negativa utsläpp, det vill säga skapar kolsänkor.

I stycket ”Förnybar fjärrvärme och fjärrkyla” på sidan 40 diskuteras fossildelen i det avfall som går till förbränning. Man bör i sammanhanget förtydliga att energibranschen inte ensamt kan lösa detta problem. Till exempel kan följande meningar läggas till i stycket: ”Dock kan inte energibolagen ensamt lösa problematiken kring plast i avfallet. Detta är en fråga för samhället i stort. För att få bort plast och andra fossila material ur det avfall som förbränns måste man bland annat ställa krav vid design av produkter, underlätta för källsortering och fastighetsnära insamling av avfall, samt få tillverkare av nya produkter att använda återvunna material”.

I stycket ”Lokal elproduktion” på sidan 40 bör man nämna biokraft som produceras i kraftvärmeverk som eldas med biobränsle. Till exempel kan följande meningar läggas till i stycket: ”Planerbar och styrbar biokraft är ett nödvändigt komplement till den väderberoende sol- och vindkraften. Biokraft kan produceras i regionens kraftvärmeverk när det är vindstilla och då solen inte skiner.”

I texten som beskriver karta 3 på sidan 45 bör man lägga till ett resonemang om att landstinget (SLL) borde kunna spela en roll i arbetet med att göra kommunernas mål för energi, miljö och klimat mer enhetliga.

I ordlistan på sidan 51 bör man definiera begreppet ”netto-noll-utsläpp”. Ordet spetslast är även relevant för produktion av el.
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