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Å ret runt vä xthus1 
Regionens självförsörjningsgrad är låg och vid en kris dröjer det inte särskilt 

länge innan vi riskerar att börja få brist på olika matvaror. Dessutom kräver 

transporterna stora mängder drivmedel, vanligen fossila bränslen. Samtidigt 

har regionen ett stort överskott på spill- och överskottsvärme och är en stor 

exportör av el. Som det verkar kommer elproduktionen i regionen att öka 

ytterligare framöver. Det vore med andra ord möjligt att uppnå flera goda 

effekter genom att använda överskottsvärme för odling av grödor för 

livsmedelsproduktion. Året runt växthus skulle t.ex. gå utmärkt att kombinera 

med värmelagring i de fall värmetillgången vintertid inte räcker till. Det kan 

också finnas möjligheter att förlänga odlingssäsongen för frilandsodling med 

hjälp av spillvärme.  

Växthusodlingen i Sverige är begränsad. Tabellen nedan visar exempel på 

växthusodling av tomater. I Nederländerna sker odlingen mer industriellt och 

avkastningen är hög. Många odlare i Nederländerna har sina egna kraftvärmeverk för 

att leverera värme och el till belysning. Naturgas är det vanligaste bränslet. I Spanien 

odlas tomater under enklare förhållanden och avkastningen ligger långt under den i 

Nederländerna. I Sverige sker merparten av växthusodlingen i södra delen av landet 

och särskilt i Skåne och Blekinge. I dessa två län produceras 83 procent av den 

svenska tomatskörden.  

Tabell 1: Areal och produktion av tomater i växthus i några europeiska länder2 

 

                                                      
1 Detta projekt beskrivning bearbetat med Annika Nilsson och Jan-Olof Perä/Mefos 
2 Rapport 2011-17, Jordbruksverket  
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 (p: preliminär uppskattning) 

 

Det finns i nuläget enbart en året runt-odling i Norrland. Den finns i Nybyn i Överkalix. 

Orsaken kan vara de höga kostnaderna för uppvärmning och belysning under de 

mörka och kyliga höst- och vintermånaderna, men även på brist på kapital och 

entreprenörer3. Enligt en rapport från Finland4 krävs det minst 1 360 kWh per 

kvadratmeter uppvärmd yta för att hålla ett växthus uppvärmt till 20 °C året om. Det är 

möjligt att hålla en lägre temperatur under de kallaste månaderna och odla under 

kanske nio månader per år. Orten i det finska exemplet har en medeltemperatur under 

kalla vintermånader som är i nivå med medeltemperaturen vintertid i Västerbotten 

(rapporten handlar om Österbotten). Ett 1 000 m2 stort växthus kräver ca 1,4 GWh eller 

140 m3 olja för uppvärmning, vilket ger koldioxidutsläpp motsvarande 377 ton per år. I 

Sverige är olja eller naturgas de vanligaste energislagen för uppvärmning av växthus, 

enligt statistik från Jordbruksverket (se figuren nedan).  Dock byter fler och fler till 

biomassa.  

Den vanligaste belysningen i växthus idag är HPS-lampor (High-Pressure Sodium). 

Dessa används även i Nybyn. I Finland är det vanligare att odla året runt i växthus. 

Studier i Finland visar att det möjligt att använda LED-lampor men testerna är inte 

färdiga än. Delresultat från den finska studien visar att en kombination av LED och 

HPS ger bättre tillväxt på grödor och minskar energibehovet. Resultaten visar att med 

kombinationen LED och HPS sänks elbehovet för 1 kg gurka från 9,5 kWh till 8,9 KWh. 

Värmebehovet stiger med enbart 0,4 kWh jämfört med enbart HPS. De totala 

energikostnaderna sänks med drygt 4 procent.  Det finns fler belysningsproducenter 

som på sista tiden inriktat sig på att utveckla LED-belysning för växthus och 

utvecklingen går framåt.  

                                                      
3 Enligt Federico Cuellar, Hushållningssällskapet i Luleå 
4 Mats Borg et al, Kartläggning av nuläge och utvecklingen inom växthusbranschen, 
http://www.merinova.fi/vaxthusprojektet/ 
 

http://www.merinova.fi/vaxthusprojektet/
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Figur: Energianvändning vid odling av gurka och tomater i Sverige5  

 

Erfarenheter från åretrunt-odlingen i Nybyn visar att odlingen ger mycket bra 

avkastning. Den årliga skörden är 100 ton per år, eller 66 kg per kvadratmeter. Detta 

är högre än medelavkastningen i Nederländerna som ligger på 46 kg per 

kvadratmeter. Roger Nilsson som driver odlingen anser att det finns en bra marknad 

för närodlade grönsaker6.  

                                                      
5www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Annan%20statistik/Statistikrapport/Statisti

krapport2010_1/20101_kommentarer.htm 
6 Personliga kontakter med Roger Nilsson 
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Figur Uu: Konsbelyst växthus i Nybyn/Överkalix 

 

Lågvärmeenergi från Industrin 

Minskade koldiodioxidutsläpp är prioriterade inom EU som satt upp målet att förbättra 

energieffektiviteten med 27 procent till år 2030, och samtidigt minska utsläppen av 

växthusgas med 40 procent och öka användningen av förnybar energi till 27 procent 

av den totala energianvändningen. 

Redan idag har många processindustrier ökat sin energimedvetenhet och gjort 

anpassningar i produktionen.  Ytterligare energibesparingar kräver utveckling av ny 

teknologi med åtföljande kostnader. Återanvändning av lågtemperaturenergi, LTH 

(low temperature waste heat), kan därför bli ekonomiskt intressant.   

En utredning genomförd av Mefos och SSAB i Luleå visar att LTH-källor finns i form 

av gasflöden, vätskeflöden och värmestrålning7. LTH-källor är enligt definitionen 

källor med en maxtemperatur av 350°C. Minimitemperaturen för praktisk användning 

                                                      
7 Bellqvist D et al, Techno-Economic Analysis of Low Temperature Waste Heat Recovery and Utilization at an 
Integrated Steel Plant in Sweden, CHEMIICAL ENGIINEERIING TRANSACTIIONS, VOL. 39, 2014 
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är satt till 130°C för gasflöden och 70°C för vätskeflöden. Med en sådan definition 

hittar man LTH källor både på koksverket och i masugnen på SSAB. Totalt finns det 

därmed en återvinningspotential på 112 GWh per år. Återvinning av strålningsvärme 

är inte inkluderat här eftersom kommersiell utrustning anpassad för stålindustrin 

fortfarande saknas.  

För uppvärmning av växthus kan minimitemperaturen för en LTH-källa sättas lägre.  

Slutvärmetemperaturen inne i växthuset bör hållas inom intervallet 20 – 25°C 

beroende av fukthalt och odlad gröda. Undre temperaturgräns för LTH-källor kan 

därför troligen halveras vilket gör att återvinningspotentialen ökar ytterligare, enligt 

SSAB-utredningen. 

  

Det finns mängder av lågvärdig energi i form av spillvärme i både luft och vatten som 

kan användas för växthus. En viss del av överskottsvärmen kan vara intressant att 

föra in på fjärrvärmenätet medan annan värme har ett mer begränsat 

användningsområde. Val av värmeslag bör prioriteras utifrån svårighetsgrad, men 

där även framtida möjligheter vägs in. 

Det även kan finnas möjligheter att använda överskottsvärme för andra 

odlingsändamål, t.ex. i syfte att tillsammans med andra åtgärder förlänga 

växtsäsongen.  

 

Krisberedskap 

En aspekt som det bör tas hänsyn till är krisberedskapen. Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap har på regeringens uppdrag bedömt Sveriges 

krisberedskapsförmåga. Resultatet finns samlat i rapporten; Risker och förmågor 

20128. Rapporten diskuterar flera olika scenarier. Ett är att analysera hur 

livsmedelsförsörjningen påverkas av drivmedelsbrist och citatet nedan är från sidan 

49 i rapporten. 

”Scenario – Drivmedelsbrist leder till störningar i livsmedelsförsörjningen 

                                                      
8 https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26561.pdf 
 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26561.pdf
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5.3.2 Konsekvensbedömning  

Många samhällsområden är beroende av fungerande transporter. Scenariot skulle 

omgående leda till betydande påfrestningar. Störningar skulle uppstå i 

livsmedelskedjans samtliga led inklusive för konsumenterna. När alla konsekvenser 

av transportstörningar i livsmedelssektorn vägs samman blir det uppenbart att 

samhället skulle få svårt att fungera. Scenariot bedöms därför ha mycket stora 

konsekvenser. 

Samhället skulle återhämta sig då leveranserna kommer igång igen men med 

potentiellt stora geografiska skillnader. Vissa specialprodukter skulle kunna drabbas 

av störningar i flera månader.” 

Sverige importerar stora mängder grönsaker. Enligt Jordbruksverket består importen 

av färska grönsaker framför allt av tomater, lök, kål och sallad. Tomater är den klart 

största produkten med en import på omkring 90 000 ton per år. De övriga tre 

produkterna står för omkring 40 000 ton per år vardera. Andra viktiga importprodukter 

är paprika och gurka9. Knappt 5 procent (motsvarande t.ex. 4 500 ton tomater) av 

dessa importeras till Norrbotten och Västerbotten beräknat enligt folkmängden.  

  

Den totala importen av till exempel tomater till Sverige är ca 83 000 ton per år (se 

tabell 1). Om man räknar behovet i Norrbotten och Västerbotten utifrån folkmängden, 

krävs det ca 40 växthus av Nybyns storlek för att uppfylla behovet. Marknaden är 

                                                      
9 Rapport 2013:4, Jordbruksverket, Marknadsöversikt 2012 Frukt och grönsaker 
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med andra ord inte mättad och det går att bygga ett antal växthus både längs kusten 

och inlandet där process- eller gruvindustrier med överskottsvärme finns. 

Ekonomin:  

Investeringen i Nybyn var ca 4 miljoner kr. De största delen av investeringen 

utgjordes av belysningen. I denna investeringskostnad ingår inte den befintliga 

flispannan, som uppskattningsvis kostade en halv till en miljon kronor att bygga. 

Pannor behövs inte i ett växthus värmd av överskottsvärme. Däremot behövs det 

värmeväxlare och rördragning för att återvinna överskottsvärmen. Beroende på 

distansen mellan värmekällan och växthuset kan denna installationer kosta mellan 

0,5-1,5 miljoner kr10.  

Roger Nilsson i Nybyn betonar vikten av att det finns folk som vill livnära sig på 

odlingen (entreprenörer). Denna uppfattning delas med ekonomirådgivaren vid 

hushållssällskapen i Norrbotten och Västerbotten, Federico Cuellar11. Cuellar menar 

också att det är svårt att få kapital till sådana satsningar.  

För att förbättra ekonomin för dessa odlingar förslår Cuellar en odling kombinerad 

med terapi och andra sociala aktiviteter. Utbildning av skolbarn och även vuxna i 

botanik är en annan möjlig inkomstkälla för sådana växthus. 

Utvecklingsarbete   

Med åretrunt-växthus med värmeförsörjning i regioner med kallt klimat följer ett antal 

utvecklingsområden. 

 Analys av lämpliga restvärmekällor hos SSAB och andra processindustrier  

 Val och utveckling av belysningssystem 

 Design av värmeväxlare/värmesystem 

 Val av grödor 

 Växthusdesign 

 Uppförande och kompetensförsörjning 

 Idrifttagning 

 

                                                      
10 Personliga kontakter med rörfirma.  
11 Personliga kontakter 
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Förväntningar 

Västerbotten och Norrbotten har många industrier som har lågvärmekällor. 

Gruvindustrin har också lågvärmekällor som kan vara lämpliga. Användningen av 

dessa källor för odling ökar självförsörjningsgraden, minskar livsmedelstransporterna 

och gynna klimatet genom att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom bidrar 

de till jobb, vinster och verksamheter lokalt. Och när vi ökar användningen av befintlig 

överskottsvärme minskar behovet av att använda primära energiresurser.    

Det finns studier som visar att räknat per kilo tomat är energiåtgången i växthuset i Överkalix 
inte är större än energiåtgången för ett kilo tomater som odlas i Spanien med all den energi 
som där används för transport och uppumpning av bevattningsvatten. Det primära 
energiuttaget i svenska växthus minskar ännu mer om man använder överskottsvärme. 
Dessutom minskar utsläppen av växthusgaser. 
 

Enligt jordbruksverket behövs det en arbetstimme per kvadratmeter och år för att 

hålla igång en tomatodling. Ett industriellt stor växthus på några tusen kvadrat meter 

kan ge jobb till 2-3 personer, samtidigt som det öppnar möjligheter för praktisk 

utbildning till ungdomar och vuxna. I Nybyn i Överkalix jobbar det tre heltidsanställda 

i ett växthus på 1 500 kvadratmeter.  

Kortfattad bedömning 

Kriterier  

Geografisk placering Där överskottsvärme finns 

Teknisk mognadsgrad Mogen teknik  

Affärsmässighet Goda om närodlad premieras   

Regional kompetens Ganska bra behöver kompletteras  

Råvarutillgång Goda 

Potentiell marknad Hela landet  

Bidrar till 
energieffektivisering Ja 

Energislag Överskottsvärme 
 

Sammanställt och författat av Hassan Salman, HKS Energy Consulting på uppdrag av Nenet, 

Norrbottens energikontor.  


