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Har du frågor är du välkommen att kontakta oss 
på Vattenfall Värme Uppsala: 

Kundfrågor: 
Vattenfall kundservice
Box 1006
901 20 UMEÅ

Telefon: 020-82 00 00

e-post: kundservice@vattenfall.com

Besöksadress: 
Vattenfall Värme Uppsala
Bolandsgatan 13
753 23 UPPSALA
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Vårt integrerade ledningssystem är certifierat enligt 
miljöledningsstandarden ISO 14001 och vi var det 
första energibolaget i Sverige med certifierat 
energiledningssystem enligt ISO 50001. 

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika 
system, dels enligt det europeiska 
utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det 
svenska systemet som tagits fram av 
Värmemarknadskommittén, VMK i samarbete med 
Energiföretagen. Den senare redovisningen 
presenteras mer utförligt på Energiföretagens 
hemsida, www.energiforetagen.se.

Vi ingår i utsläppshandeln för koldioxid
Våra anläggningar omfattas av EU:s handel med 
utsläppsrätter för koldioxid. För varje utsläppt ton 
fossil koldioxid överlämnas en utsläppsrätt. På detta 
sätt är vi med och bidrar till att försöka minska 
utsläppen från EU:s medlemsländer.

Våra produkter 
Fram till och med 2019 har vi erbjudit tilläggsprodukterna 
Koldioxidneutral Värme och Kyla till våra 
företagskunder i Uppsala. Dessa kunder har fått en 
koldioxidneutral fjärrvärme- eller fjärrkylaleverans 
genom att vi bytt ut torv mot biobränsle, så att de 

fossila koldioxidutsläppen minskat i samma mängd 
som skulle uppstått vid avfallsförbränning. 

Försäljningen av de här produkterna minskade 
utsläppen med 18 540 ton under 2019 jämfört med 
om ingen kund hade valt dem.

Då vi nu har fasat ut torven helt i Uppsala har 
produktionsmixen blivit ännu bättre, med en ännu 
större andel förnybart. I samband med det har vi 
också upphört med tilläggsprodukterna 
Koldioxidneutral Värme och Kyla.

Vi erbjuder från och med 2020 tilläggsprodukterna 
Klimatneutral Värme och Klimatneutral Kyla. 
Klimatneutral Värme skapas genom att vi allokerar 
den mängd biobränslen som krävs för de kunder som 

köper produkten. Dessutom klimatkompenserar vi de 

koldioxidutsläpp som uppstått vid produktionen och 

transporterna av dessa biobränslen. Det görs genom att vi 

köper och annullerar utsläppsreduktioner som är 

klassificerade Golden Standard. Klimatneutral Kyla 

produceras i kylmaskiner som drivs med ursprungsmärkt 

el från vattenkraft. De livsvärdesutsläpp som uppstår från 

vattenkraften, samt eventuella köldmedelsutsläpp, 

kompenserar vi också genom utsläppsreduktioner Golden 

Standard.

Miljöredovisning Vattenfall 
Värme Uppsala 2019
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Det har hänt mycket under året med arbetet för att minska fossila 
koldioxidutsläpp. En epok har gått i graven och den 29 mars i fjol eldade 
vi torv för sista gången i vårt kraftvärmeverk. Vi har ersatt torv med 
träpellets och bioolja, vi har genom den nya 25 000 kubikmeter stora 
kylackumulatorn förbättrat och utvecklat vår produkt fjärrkyla.  

Vi är mitt inne i ett stort omställningsprogram och investerar drygt 3 miljarder 
för ersätta fossila bränslen. Det största projektet som Vattenfall driver i Sverige, 
pågår just nu i Uppsala. Projektet kallas Carpe Futurum (fånga framtiden) 
där vi bygger en biobränsleeldad anläggning, som beräknas tas i drift i slutet 
av 2021. Anläggningen har redan börjat växa fram och arbetet med att 
förbereda för implementationen är en stor del av våra medarbetares vardag. 
Anläggningen har en fluidiserad bädd och kommer att använda returträ, träflis 
och bark som huvudsakliga bränslen.

Vi har börjat planera för nästa steg i omställningen där vi har som mål att 2025 
fasa ut alla fossilbränslen som i dagsläget finns i spets och reservanläggningar. 
Vi driver en förstudie tillsammans med Uppsala Kommun, Uppsala Universitet 
och STUNS om möjligheten att få till en så kallad Bio CCS i Uppsala. Ett sätt att 
fånga in koldioxidmolekyler i skorstenen och hindra dessa från att komma ut i 
atmosfären. Därefter ska den infångade koldioxiden lagras i berggrunden. 
Det är en teknik som redan existerar och som kan göra det möjligt för oss att 
bli klimatpositiva.

Företagskunder i Uppsala, som vill ha sina fastigheter miljöcertifierade på 
hög nivå, får nu nya energiprodukter till stöd för det. I samband med vår 
utfasning av fossila bränslen, lanseras nya produkterna; Klimatneutral Värme 
och Klimatneutral Kyla. 
 
Mätningen av arbetsmiljön för våra medarbetare, trivsel och engagemang 
(My opinion) tog ett stort steg uppåt under året. Ett mycket glädjande resultat 
och en förutsättning för att skapa de bästa energilösningarna på en bra 
arbetsplats även i framtiden. Vi har under året haft stort fokus på säkerhet 
och implementerat ett nytt stödsystem vilket gjort att riskobservationer och 
tillbudsrapportering har förbättras. Vi arbetar kontinuerligt för att optimera 
arbetsmiljön på vår arbetsplats.

Johan Siilakka

Anläggningschef Uppsala
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Vattenfall gör det  
möjligt att leva fossilfritt 

inom en generation
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Värme Uppsala är en affärsenhet i Vattenfall AB. 
Fjärrvärme är den största delen av vår verksamhet 
och våra kunder är fastighetsbolag, 
bostadsrättsföreningar, villaägare, industrier och 
offentliga lokaler, till exempel skolor, simhallar 
och bibliotek. Verksamheten omfattar hela 
värdekedjan: produktion, distribution och försäljning. 
Vi erbjuder även fjärrkyla och ånga, den senare 
används i industriella processer. Att producera el 
och värme samtidigt ger hög verkningsgrad. 
Uppsala är Vattenfalls största anläggning för 
fjärrvärme i Sverige.

Andelen förnybart i bränslemixen för fjärrvärme var 55 procent (med torv räknat som fossilt). Om torven 
räknas som långsamt förnybart blir andelen 64 procent. Avfall räknas här som förnybart till 60 procent 
energimässigt sett, resterande är då icke förnybart, det vill säga plast med fossilt ursprung. 

Utöver de 56 GWh fjärrkyla i tabellen ovan har 6 GWh kyla levererats i så kallade ö-lösningar, d.v.s. fristående 
från fjärrkylanätet.

Knivsta

Storvreta

Bild 1: Det grönmarkerade området visar hur fjärrvärmenätet 

sträcker sig i Uppsala.

Vår verksamhet och våra 
anläggningar
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Bränslemix
61% Avfall (1188 GWh)
9% Torv (176 GWh)
9% Trä (178 GWh)
8% El (153 GWh)
5% Fossilolja (93 GWh)
5% Bioolja (92 GWh)
3% Kol (60 GWh)
1% Spillvärme (21 GWh)

Uppsala

Levererad energi
83% Fjärrvärme: 1288 GWh
7% El netto: 109 GWh
6% Processånga: 97 GWh
4% Fjärrkyla: 56 GWh

Bränslemix
95 % Biobränsle (76 GWh)
5 % Olja (4 GWh)

Bränslemix
100 % Biobränsle (23 GWh)

Levererad energi
100 % Fjärrvärme (53 GWh)

Levererad energi
100 % Fjärrvärme (13 GWh)
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Vi arbetar systematiskt för ökad energieffektivitet, till exempel förbättrat tillvaratagande av spillvärme från 
varma rökgaser i Uppsala och installation av ny effektivare tryckluftskompressor i Knivsta.

Vår elförbrukning
Under 2019 använde Uppsala 80 GWh el till pumpar, fläktar och annan utrustning. Detta motsvarar 44,2 
kWh förbrukad el per total producerad MWh till kund. Föregående år var elförbrukningen högre (84 GWh), 
minskningen berodde bland annat på en mild vinter och minskad användning av KVV och dess 
bränsleberedning.

För Knivsta användes 2,0 GWh el (31 kWh/producerad MWh) vilket är i princip oförändrat från förra året. 

För Storvreta användes 0,19 GWh (11 kWh/producerad MWh) vilket är något högre än förra året.

Kundens elförbrukning och hur vi samverkar 
Våra kunders energianvändning påverkar samhällets resursanvändning och mängden utsläpp. 
Nedan följer exempel på hur vi bidrar till god energihushållning hos kunden:

För att ge alla våra kunder möjlighet att se trender och förändringar erbjuder vi energistatistik utan kostnad 
på Mina Sidor via www.vattenfall.se.

- Flödestaxa gynnar större kunder om deras fjärrvärmecentraler är effektivare än genomsnittet.

- Uppdelningen av taxan i en effektdel och en energidel gynnar kunder som minskar sitt effektbehov   
 t.ex. genom att tilläggsisolera. Då minskar värmebehovet även under de kallaste vinterdagarna då    
 olja kan behövas som spetslast. 

- Vi rekommenderar olika typer av energioptimering anpassade till kundens situation. Vi har kunskap,   
 kompetens och erfarenhet att erbjuda till exempel service och värmeväxlarbyten, för att hjälpa    
 kunderna att uppnå en hög effektivitet i sina värmesystem.

Bild 2: Vårt arbete med eleffektiviseringar syns i figuren ovan. Kalla år som t.ex. 2010 blir elförbrukningen lägre per 

producerad MWh då tomgångsförbrukningen fördelas på en stor produktionsvolym.

Energieffektivitet
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Elförbrukning Värme Uppsala (kWh/produced MWh)
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Klimatpåverkande koldioxid
Under 2019 gick de fossila koldioxidutsläppen 
inklusive torv ned då torvförbrukning minskat 
markant sedan 2018. Dock ökade fossilandelen 
i avfallet jämfört med året innan varför den ljusblå 
grafen går upp. Det beror bland annat på att 
plasten i avfallet ökat.  

Försurande ämnen
Svaveldioxid minskade kraftigt då torvbränsle 
ersatts med bränsle med lägre svavelinnehåll. 
Kväveoxider ökade något, främst då våra 
reservoljepannor använts mer under konverteringen 
från torv till biobränslen.

De totala kvävedioxidutsläppen på 234 ton 
motsvarar 131 mg NOx per producerad kWh.

Stoft
Stoftutsläppen ökade under 2019 då 
reservanläggningarna fått stötta avfalls-
förbränningen under övergången från 
torv/fossilolja till pellets/bioolja i HVC, H3 
och H4.

Utsläpp till luft från 
anläggningarna i Uppsala         
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Bild 4: Utsläppen av försurande ämnen kopplade till 

anläggningarna i Uppsala från 1980 fram till idag.

Bild 5: Utsläppen av stoft kopplade till anläggningarna i 

Uppsala från 1980 fram till idag.

Bild 3: Utsläppen av fossil koldioxid (CO2) kopplade till 

anläggningarna i Uppsala från 1980 fram till idag.

Fossil CO2 Värme Uppsala
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Nyckeltal för produktionen i Uppsala, Knivsta och Storvreta         
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2019 2018 2017 2016 2015

CO2 enligt ETS 191 245 204 209 182

CO2ekv enligt VMK 181 225 194 182 159

NOx 0,15 0,13 0,11 0,11 0,09

SO2 0,06 0,16 0,16 0,16 0,15

2019 2018 2017 2016 2015

CO2 enligt ETS 189 116 105 110 56

CO2ekv enligt VMK - - - - -

NOx 0,15 0,1 0,08 0,09 0,04

SO2 0,01 0,01 0,01 0,004 0,002

2019 2018 2017 2016 2015

CO2 från olja 21 14,5 4 3 5

CO2ekv enligt VMK 26 20 10 16 19

NOx 0,43 0,44 0,39 0,36 0,36

SO2 0,18 0,11 0,15 0,18 0,18

2019 2018 2017 2016 2015

CO2 0 4 0,26 0,13 0,04

CO2ekv enligt VMK 36 11 6 9 9

NOx 0,47 0,46 0,38 0,38 0,36

SO2 0,00005 0,003 0,003 0,003 0,003

2019 2018

Uppsala produktion 92 % 93 %

Uppsala distribution 86 % 88 %

Knivsta produktion 80 % 82 %

Knivsta distribution 82 % 82 %

Storvreta produktion 77 % 81 %

Storvreta distribution 75 % 78 %

Fjärrvärme

Fjärrkyla

Knivsta

Storvreta 

Verkningsgrader

[kg/MWh = g/kWh]

[kg/MWh = g/kWh]

[kg/MWh = g/kWh]

[kg/MWh = g/kWh]

För redovisade utsläpp har avräknats de avfallsproducerade fjärrvärme- och fjärrkylavolymer som omfattas av 

kundspecifika avtal (koldioxidneutral värme respektive kyla).
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Anläggningen i Uppsala  
- året om sedan år 1980       
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Uppsalas värmebehov styr produktionen
Det är stor skillnad på Uppsalas värmebehov under sommar och vinter och vi anpassar vår produktion i 
enlighet med detta. Avfallsförbränningen förser Uppsala med värme och kyla under hela året, under vintern 
stöttar övriga pannor upp produktionen.

Bränslemix
Under 2019 förbrukades endast ca 480 ton torv jämfört med ca 33 300 ton torv 2018, det är en 
minskning med 98,6 % jämfört med året innan. Torvandelen ersattes främst med bioolja  och träpellets. 
Den sista torven eldades under januari till mars för att därefter fasas ut helt som del av bränslemixen i 
Uppsalas anläggningar.

Bild  6: Uppsalas bränslemix samt el- och värmeproduktionen från 1980 till 2018.

Bränsletillförsel samt värme- och elproduktion i Uppsala
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För dig som vill veta mer
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- Kommunernas branschförening Avfall Sverige har information om avfallshantering. 
 www.avfallsverige.se

- Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som 
 producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.
 www.energiforetagen.se

- Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter och 
 användare av torv för exempelvis energiändamål.
 www.svensktorv.se

- Energimyndigheten har statistik över energianvändningen i Sverige och information om 
 energi och energieffektivisering.
 www.energimyndigheten.se

- Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivning erbjuder råd och stöd för användning av 
 energi på ett effektivare sätt. Det är en kommunal tjänst som finansieras av Energimyndigheten.
 www.ekrul.se 

- Uppsala Klimatprotokoll är ett samarbete mellan 40 lokala aktörer och deras totalt cirka 
 38000 anställda för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål och ett hållbart Uppsala.
 https://klimatprotokollet.uppsala.se/ 

- Sveriges miljömål samlar åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelser för att 
 verka för inspiration och verktyg till företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat 
 för att bidra till Sveriges miljömål.
 www.sverigesmiljomal.se 

Läs mer om Klimatneutral Värme- och Kyla här, www.vattenfall.se/foretag/fjarrvarme/tjanster-och-service/
klimatneutral-varme-och-kyla/ 

Vill du veta mer om Vattenfall, besök gärna vår hemsida: www.vattenfall.se


