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Abstract 
 

Sawmills as energy systems and possibilities for process 

integration 
 

This report explains how the saw mills can be seen as energy systems and how we have 

worked with process integration principles in this project. The report is based on experi-

ences and studies on the energy use and on the energy supply infrastructure within the 

project Energy Efficiency in the Sawmill Industry – EESI project 

 

The conclusion of the report is that saw mills can be large net producers of biomass, but 

that the outcome depends to a large extent on the development in energy system in the 

surrounding society. In addition, it is concluded that process integration in the form of 

pinch analysis is not so useful in the saw mill industry as it has proven to be in other 

industry branches, but that the principles of pinch are still useful. 
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Förord          
 

Denna rapport är en del i rapporteringen av Fas 1 av projekt EESI – EnergiEffektivisering 

i SågverksIndustrin, som pågått från januari 2010 till juni 2011. Rapporten är skriven 

främst för sågverkens personal, både i ledning och operativa funktioner.  

Inom projektet har möjligheterna till processintegration undersökts. Dessutom har en sys-

tematisk genomgång av sågverket som energisystem gjorts. Arbetet har visat att det finns 

ganska få vinster att göra genom processintegration i sågverken om man inte inkluderar 

omgivande samhälle som en möjlig avnämare för överskottsvärme.  

 

Projektet är finansierat av Energimyndigheten och deltagande industrier, som varit Bergs 

Timber AB, Bergkvist-Insjön AB, Norra Skogsägarna, Norrskog,  SCA Timber AB, Bly-

berg Sveg Timber, AB Siljan Timber AB och Swedwood.  

 

Arbetet har utförts av SP Energiteknik, SP Trätek och de deltagande industrierna. 
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Sammanfattning 
 

Rapporten beskriver en dels hur sågverken skulle kunna betraktas som energisystem, dels 

hur vi jobbat med processintegration i sågverk i detta projekt.  

 

Rapporten baseras på erfarenheter som dragits vid mätningar och studier av energian-

vändningen samt energiförsörjningens uppbyggnad vid sågverk inom projektet ”Energi-

effektivisering i Sågverk – EESI”.  

 

Rapportens slutsats är att sågverken skulle kunna bli stora nettoexportörer av bioenergi, 

men att utfallet av olika strategier till stor del beror på omvärldens utveckling av energi-

systemen. Dessutom slås fast att processintegration i form av pinchanalys av sågverk inte 

tillför lika mycket kunskap om omställning som denna metodik gör i andra industrigrenar, 

men att principerna är viktiga och nyttiga även i denna industri. 
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1 Sågverket betraktat som energisystem 
Figurerna nedan visar förenklade energi- och materialbalanser för tre olika hypotetiska 

sågverk med tillhörande energisystem. Samtliga sågverk har en kapacitet på 

100 000 m
3
/år sågad torkad vara och ett volymsutbyte på 50 % för att göra dem jämför-

bara. Det första sågverket har energianvändning som ett genomsnittligt sågverk med 

dagens teknik och ett ordinärt energisystem med en hetvattenpanna, medan de två andra 

sågverken är energieffektivare och dessutom använder nya energitekniker. 

 

1.1 Referenssågverket 
Figur 1 nedan visar ett genomsnittligt sågverk med dagens teknik. Nettobalansen är 

100 000 m
3
/år sågade varor och 80 000 m

3
/år bränsle vilket kan förväntas ge 34 000 

MWh/år fjärrvärme och 17 000 MWh/år el (efter att 55 000 m
3
 flis sålts till massaindu-

strin). Räknas sågverkets interna elanvändning bort blir nettobalansen -5 500 MWh/år för 

elektricitet . 

 

 

Figur 1.  Energi- och materialbalans för referenssågverket. 

Värt att notera är de stora mängder varm fuktig luft ut från torkarna och pannan som inte 

utnyttjas. Om sågverket anslutits till ett fjärrvärmenät skulle en rökgaskondensor kunna 

förvärma fjärrvärmereturen med pannans och torkarnas fuktiga rökgaser. 

 

1.2 Det kraftfulla sågverket 
Det kraftfulla sågverket har en låg egen energianvändning, men inte lägre än vad som är 

fullt möjlig att nå med dagens teknik. Den stora skillnaden mot referenssågverket är dels 

att en förgasningsanläggning används istället för panna, dels att värmen i torkarnas avluft 

tillvaratas med en värmedriven värmepump, se Figur 2. Det förstnämnda, förgasningsan-

läggningen, är en teknik som ger hög andel egen elproduktion i förhållande till mängden 

värme som produceras. Tekniken förutspåddes få genombrott inom tio år redan på 80-
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talet. Idag finns några få anläggningar i drift som förgasar biobränsle, men något 

kommersiellt genombrott har inte skett. Detsamma kan sägas om den värmedrivna 

torkluftvärmepumpen. Demonstrationsutrustningar finns, men tekniken har inte fått 

kommersiellt genomslag. Resultatet blir dels markant minskat värmebehov, dels att 

andelen el som ändå kan produceras blir hög. Nettobalansen är 87 000 m
3
/år bränsle 

vilket förväntas ge 42 000 MWh/år fjärrvärme och ett överskott på 13 500 MWh/år 

elektricitet.  

 

 

Figur 2.  Ett energieffektivt sågverk försett med en värmedriven värmepump som markant minskar 

värmebehovet och en förgasningsanläggning som ger ett högt elutbyte i förhållande till värmebehovet. 

1.3 Det elektriska sågverket 
Det tredje sågverket är lika energieffektivt som det ”kraftfulla sågverket”. Det är med an-

dra ord effektivare än genomsnittet, men fullt realiserbart med dagens teknik. Till skillnad 

från de två andra sågverken säljs allt biobränsle. Någon panna finns inte. Istället används 

elektriska värmepumpar, se Figur 3. Värmepumpstekniken är väl utvecklad och har fått 

kommersiellt genomslag, det är därför relativt enkelt utveckla och integrera en värme-

pump till en befintlig virkestork.  

Förgasare + 
+ turbin

Virkestork

Värmedriven 
torkluftvärme-
pump

Bränsle

Sågad vara Såld biomassa FJÄRRVÄRME
KRAFTVÄRME-
VERK

21 000 MWh/år

42 000 MWh/år

55 000 m³ massaflis

1
0

0
 0

0
0

 m
³

Sågverk 
220 000 m³/år

20 000 m³ torkas bort

13 000

63 000 MWh

23 000 MWh

Ved och bark (m³/år)

Energiinnehåll (MWh/år)

Producerat värme (MWh/år)

Producerad eller använd el (MWh/år)

Rökgaser och varm torkluft (MWh/år)

7 500 MWh

12 500 MWh

27 000 



9 

 

 

Figur 3. Det elektriska sågverket säljer allt biobränsle och använder värmepumpar istället för panna. 

Nettobalansen blir 100 000 m
3
/år biobränsle som förväntas ge 57 000 MWh/år fjärrvärme 

och ett överskott på 12 000 MWh/år elektricitet efter att sågverkets egenanvändning på 

17 000 MWh/år räknats av.  

 

 

2 Processintegration och pinchanalys 
 

I detta kapitel presenteras processintegration som begrepp samt pinchanalysens grunder.  

Presentationen av processintegration bygger på ”A process integration PRIMER” 

(Gundersen, 2002). 

2.1 Processintegration  
Processintegration är ett begrepp som växte fram på 80-talet och det har används för att 

beskriva systemorienterade aktiviteter som främst är relaterade till processdesign. Pro-

cessintegration har felaktigt tolkats som värmeintegration, troligen orsakat av det faktum 

att värmeintegrationsstudier inspirerade av ”Pinchmetoden” initierade området och fort-

farande är kärnan av processintegration. Processintegration är ett dynamiskt område då 

nya metoder och användningsområden hela tiden dyker upp. Den definition som används 

i detta sammanhang är den som fastslogs av IEA redan 1993: 

"Systematiska och generella metoder för utformning av integrerade produktionssystem, 

från enskilda processer till hela anläggningar, med särskild tonvikt på effektiv energi-

användning och att minska miljöpåverkan”. 
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2.1.1 Processintegration och pinchmetoder 
Den enskilt viktigaste metoden och den som ursprungligen gav upphov till begreppet pro-

cessintegration är metoden värmepinch, vanligtvis enbart refererad som pinchmetoden 

eller pinchanalys. Pinchanalysen togs fram av bland annat Linnhoff  m. fl. och hans grupp 

vid UMIST i Manchester som utvecklade konceptet till en industriell teknik på 80-talet. 

Konceptet har senare utökats till nya områden med hjälp av olika analogier. 

Kompositkurvorna representerar ett koncept som är generellt och grundläggande inom 

processteknik. Ett annat viktigt begrepp är idén att etablera ett prestationsmål före design-

fasen. Exempel på ett sådant mål när det gäller värmeåtervinning är minimal energian-

vändning, minsta antal värmeväxlare och minsta total årskostnad. Vissa av dessa mål är 

baserade på termodynamik (energi) medan andra är baserade på heuristiska regler (som 

minst antal värmeväxlare) och vissa mål är faktiskt bara uppskattningar av bästa prest-

anda (t ex total årlig kostnad).  

Exempel på andra mål inom processintegration är minsta avloppsvattenmängd, minimal 

kompressoreffekt i kylsystem, minimala emissioner och maximal elproduktion i process-

anläggningar. Alla dessa och tidigare nämnda mål har två viktiga funktioner: 

 En design kan jämföras med den ”bästa möjliga”, dvs resultatmål. 

 Hur vissa mål har fastställts kan också ge riktlinjer för designen 

2.1.2 Olika på metoder inom processintegration  
De tre viktigaste metoderna inom processintegration är heuristik (insikt), termodynamik 

och optimering. Det finns betydande överlapp mellan de olika metoderna och trenden är 

att använda alla tre i kombination. Det stora antalet alternativ som finns inom process-

design minskas avsevärt med användning av insikt och termodynamik, och det blir då 

möjligt att behandla kvarstående problem och dess många avvägningar med optimerings-

tekniker. 

2.1.3 Användningsområden för processintegration 
Följande lista med sökord och aktiviteter visar typiska applikationsområden för 

processintegration inom ett stort antal industribranscher: 

 Planering, design och drift av processer och hjälpsystem 

 Kort- och långsiktig planering (inklusive strategisk planering)  

 Nya designer och olika ombyggnadsprojekt  

 Förbättra effektiviteten (energi och råvaror) och produktivitet  

 Kontinuerlig, halv-kontinuerlig och satsvisa processer  

 Alla aspekter av processer, såsom reaktorer, separatorer och värmeväxlarnätverk  

 Integration mellan processen och hjälpsystemen  

 Integration mellan processer, energi- och materialströmmar  

 Integration mellan industriområden, kraftverk och fjärrvärme/-kyla  

 Driftstekniska frågor  

 Minimering av avfall och avloppsvatten  

 Olika aspekter av att minska utsläppen  

2.2 Pinchanalys - värme 
I en pinchanalys är procesströmmarna av avgörande betydelse. Dessa definieras som ma-

terieströmmar med konstant massflöde, som antingen värms eller kyls. En ström som 

värms från en begynnelsetemperatur till en högre måltemperatur kallas en kall ström, 

medan en ström som kyls från en begynnelsetemperatur till en lägre måltemperatur kallas 

en varm ström. Av detta följer att en ströms absoluta temperatur inte har någon betydelse 
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för om strömmen kallas varm eller kall. En ström karakteriseras av sina start- och mål-

temperaturer samt av värmen som måste tillföras eller kylas bort för att den skall ändra 

sig i temperatur mellan dessa temperaturer. Måltemperaturen är den temperatur strömmen 

måste uppnå på grund av processkrav. I de fall strömmar släpps till omgivningen, är det 

omgivningens temperatur som är målet. 

En av de mest betydelsefulla egenheterna i pinchanalysen är att det med värmebalanser är 

möjligt att identifiera en temperatur (pinchen) i processen som delar strömsystemet i två 

delar, se Figur 4. I temperaturområdet över pinchen råder ett nettounderskott av värme, 

som måste tillföras från en extern värmekälla. I temperaturområdet under pinchen finns 

det ett nettoöverskott av värme, som måste kylas bort.  

 

Figur 4 Pinchen delar en process i två områden. 

 

Kompositkurvor används flitigt inom pinchanalysen. Dessa består av två kurvor som 

representerar de sammansatta varma och kalla strömmarna. Kurvorna konstrueras genom 

att summera värmeinnehållet i alla varma strömmar inom varje temperaturintervall som 

uppstår av att strömmar startar eller slutar. Samma summering genomförs även för de 

kalla strömmarna. Kompositkurvorna kan sedan konstrueras genom att temperaturen 

avsätts mot värmeinnehållet. Kurvorna placeras så att det minsta vertikala avståndet 

mellan dem blir lika med den minsta tillåtna temperaturdifferensen vid värmeväxling. 

Temperaturen där det minsta avståndet återfinns kallas pinchtemperaturen. Ett exempel 

på kompositkurvor visas i Figur 5. 

 

 

Figur 5 Kompositkurvor 
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Av figuren kan följande tre slutsatser dras:  

 Där kurvorna överlappar varandra är det möjligt att föra värme från de varma till de 

kalla strömmarna, dvs värmeväxla. Det vertikala avståndet mellan den varma och 

kalla kurvan representerar temperaturdifferensen vid värmeväxlingen.  

 Där kurvorna inte överlappar varandra måste extern värmning eller kylning användas.  

 Effekten där kurvorna inte överlappar varandra representerar minimal extern värm-

ning och kylning (Qh,min respektive Qc,min).  

 

Resonemanget ovan leder till att följande fundamentala regler, vilka schematiskt illustre-

ras i Figur 6, kan sättas upp.  

 Kyl ej någon ström över pinchen med extern kylare. Om så sker måste nämligen 

motsvarande värmemängd tillsättas med en extern värmare.  

 Värm ej någon ström under pinchen med extern värmare. Om så sker måste nämligen 

motsvarande värmemängd kylas bort med en extern kylare.  

 För ej värme från en ström över pinchen till en ström under pinchen, dvs värmeväxla 

ej strömmar över pinchen med strömmar under pinchen och vice versa. Om så sker 

måste motsvarande värmemängd tillsättas i en extern värmare över pinchen samt 

kylas bort med en extern kylare under pinchen.  

 

Figur 6 Pinchregler 

Vid en energianalys med åtföljande ombyggnation av en befintlig anläggning analyseras 

varje existerande värmeväxlare med avseende på pinchreglerna ovan. Uppgiften är att 

eliminera de värmeväxlare som bryter mot dessa regler och att ge förslag på nya, korrekt 

placerade, värmeväxlare. På detta sätt kan både extern värme och kyla sparas.  

 

2.3 Integration av värmepumpar genom pinchanalys. 
Värmepumpar är maskiner som utnyttjar lågtempererad energi och med hjälp av tillsatt 

energi till en kretsprocess höjer temperaturen på energin till en användbar nivå. Normalt 

sett är den tillförda energin liten i förhållande till den användbara energin, vilket gör att 

värmepumpen är ett gott alternativ för energibesparing genom utnyttjande av överskotts-

värme som annars skulle kylas bort.  

Normalt sett integreras värmepumpar genom pinchen. Orsaken till detta är att det då 

sparar både energi för uppvärmning och energi som annars skulle kylas bort, se Figur 7.  
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Figur 7. Integration av värmepump genom pinchen. 

I pinchdiagram illustreras detta oftast genom integration i Grand Composite Curve, GCC. 

Denna kurva visar ovan pinchen var (temperaturmässigt) och hur mycket nettobehov av 

värme finns, och under pinchen var och hur mycket nettoöverskott av värme finns. Figur 

8 visar integration av värmepump genom pinchen illustrerat i GCC. 

 

Figur 8. Integration av värmepump i GCC. 

Värmepumpen kan även integreras under eller över pinchen, men den gör då ingen större 

nytta, vilket visas i Figur 9. Under pinchen tillför värmepumpen ett kylbehov, och ovan 

pinchen sker ett skifte av uppvärmningsform. Det är därför det är så viktigt att integration 

av värmepumpar i industriella tillämpningar sker utifrån processintegrationsprinciper. 
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Figur 9. Integration av värmepump under respektive över pinchen. 

I detta projekt har möjligheterna till processintegration endast studerats översiktligt efter-

som få processer nyttjar termisk energi på ett sågverk. 

I Figur 10 visas principerna för extern integration mellan en industriell process och exem-

pelvis ett kraftvärmeverk; intern integration visas schematiskt i Figur 11. Valet av pro-

cessmetod och lokala förutsättningar bestämmer vilka integrationsmöjligheter som är 

lämpliga. De externa integrationsmöjligheterna beror i huvudsak på vad som finns i när-

heten av den aktuella industrin som ska integreras. Lämpliga integrationsparter skulle 

kunna vara kraftvärmeverk, pappersmassabruk eller stålverk. Oberoende av val av inte-

grationspart är det en fördel om ett fjärrvärmenät finns i närheten, för att överskottsenergi 

ska kunna användas i samhället. Intern energiintegration handlar om att anpassa de olika 

processavsnitten till varandra så att energiflöden kan återanvändas så mycket som möj-

ligt. Processintegration har sitt ursprung i oljeindustrin där stora energimängder hanteras 

vid raffineringen av råoljan. En förutsättning för att processintegration ska vara ett bra 

arbetsverktyg vid industriell energieffektivisering är att termiska energiflöden hanteras. 

Detta gör att papper- och massaindustrin är en lämplig industrigren för processintegration 

i Sverige; dels för att stora mängder ånga och varmvatten hanteras och dels för att pap-

pers- och massaindustrin står för hälften av energianvändningen i Sverige. En annan ener-

giintensiv industri i Sverige är trävaruindustrin, och då speciellt sågverksindustrin. Inom 

sågverksindustrin har vi inte hittat några processintegrationsstudier, därav denna översikt-

liga genomgång. 
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Figur 10. Principbild av hur den externa integrationen kan se ut mellan sågverken och kraftvärme-

verket samt omgivande samhälle. Energi kan tillföras från ett kraftvärmeverk medan överskottsenergi 

levereras till processer där denna energi kan nyttiggöras, exempelvis fjärrvärme. 

 

 

 

 

Figur 11. Principskiss av energisituationen före och efter en intern processintegration. Genom att för-

ändra drifttemperaturen i processenheterna kan värme återanvändas i flera steg för att därigenom 

spara energi. 
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2.4 Förutsättningar för processintegration på 

sågverk 
Figur 12 nedan visar översiktligt hur material-och energiströmmarna i ett sågverk ser ut. 

Generellt så definieras sågverket av de enheter som finns i sågverksamheten, och övriga 

enheter kan finnas inom sågverket. Normalt sett finns alltid en panncentral för lokal 

värmeproduktion, men externa värmeförsörjning skulle kunna förekomma.  

 

Figur 12. Material- och energiflöden på ett typiskt sågverk. 

För att få en översiktsbild av ett sågverk i termer av energisystem har vi gjort en grov 

modell av ett sågverk i Figur 13. I figuren visas att virkestorkarna är den dominerande 

energianvändaren och att den externa energianvändningen till stor del består av el, i detta 

fall 8 500 MWh/år. Det visas också att det normalt sätt finns en hetvattenpanna som 

klarar sig på den egenproducerade barken från det inkommande timret. En del sågverk 

har interna energisystem med varmvatten för att värma upp byggnader eller leverera 

värme till eller från ett fjärrvärmenät, men det är ändå virkestorkarnas termiska energi-

användning som dominerar på ett sågverk. 
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Figur 13. Översiktliga årliga material- och energiflöden på ett typiskt sågverk. 

Den processintegration som är aktuell på ett sågverk är intern värmeväxling av varma och 

kalla strömmar så att energin används rätt vid olika temperaturnivåer (undvikande av 

pinchbrott), samt identifiering av potentiell värmeåtervinning genom t.ex. värmepump-

ning där energiinnehållet i rökgaser och/eller fuktig torkluft utnyttjas. 

De verkliga värmeanvändarna i sågverken är i stort sett endast två: 

 Lokaluppvärmning genom värmare (aerotemprar) 

 Uppvärmning av torkluft till torkar. 

 

Eftersom den sönderdelande utrustningen vid sågverken genererar en stor mängd värme 

är behovet av värme till aerotemprar i praktiken väldigt låg. Vid de inspektioner som 

genomförts har vi dock sett stora systemfel, såsom att aerotemprar står på i värmnings-

läge, samtidigt som schakt i taket varit öppna (noterades i ett fall i januari med utetempe-

ratur under -10°C). Orsaken till detta bottnade i en otillräcklig spånsugningsfunktion, vil-

ket gjorde att schaktet fyllde funktionen av ventilationsaggregat. Med en bättre fungeran-

de ventilation/spånsugning skulle man alltså kunnat stänga takschakten och minska upp-

värmningen med aerotemprar. Aerotemprarna drivs med varmvatten av ca 80°C som re-

turneras vid ca 60°C. Pinchmässigt motsvaras därför lokaluppvärmningen av en kall 

ström mellan dessa temperaturer. Storleken på strömmen uppgår till den sammanlagda 

effekten av alla installerade aerotemprar. Denna storlek är naturligtvis skiftande mellan 

olika sågverk, men kan sägas ligga i storleksordningen 100-200 kW. 

Torkarnas energianvändning uppgår till mycket mer i sammanhanget. Varje kammartork 

uppvisar ett effektbehov enligt Figur 14. Som man kan se i denna figur är inte effektbeho-

vet konstant över tid, utan varierar mellan ca 1 MW och 100 kW genom torkningsproces-

sen (större torkar kräver ännu högre effekt, upp till 2 MW har uppmätts i projektet). 

Pinchmässigt hade detta varit besvärligt att beskriva, men i praktiken har man vid sågver-

ken ett flertal torkar som samvarierar på ett sådant sätt att effektbehovet ligger på en rela-

tivt konstant nivå. För ett sågverk med 15 kammartorkar innebär detta ett mer eller mind-

re konstant energibehov av ca 6-7 MW. Normalt sett tillförs denna energi vid en tempera-

tur mellan 100-120 °C, men torkarnas verkliga behov ligger klart lägre. Den uppgift som 

den tillförda energin har är att värma torkluft från ca 65°C  85°C. ”Mellanskillnaden” i 
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temperatur beror på att man genom utformningen av värmebatterierna behöver en stor 

drivande kraft temperaturmässigt. Pinchmässigt uppgår dock denna kalla ström till att 

vara ett behov mellan 55°C och 65°C. Tillkommer gör att uppvärmningen av den cirku-

lerande torkluften minskar den relativa fukthalten från i stort sett mättad till en lägre nivå 

för att kunna bibehålla en drivande kraft mellan torkluft och torkgods.  

 

Figur 14. Effektbehov för en kammartork. 

Varma strömmar från sågverket består endast av (fuktiga) rökgaser från pannan samt fuk-

tig torkluft från virkestorkarna. Den fuktiga rökgasen håller normalt en temperatur av lite 

över 100°C för att undvika korrosion av skorstenen. Genom införande av rökgaskonden-

sor skulle denna temperatur kunna minskas, men i denna studie har temperaturen sats till 

100°C. Utgående torkluft från virkestorkarna är ca 65°C fuktig luft (85 % Rh). Beroende 

på hur mycket fukt som kan/önskas kondenseras ur både rökgasen och torkluften så får 

dessa olika måltemperaturer pinchmässigt, se Figur 15. I torkarna omsätts ca 5 % av to-

talflödet. 

 

Figur 15. Kondensering av fukt från fuktig torkluft. 

Eftersom det är så få termiska strömmar i sågverken har vi valt att inte använda fullfjäd-

rade pinchmetoder, utan istället använt ”sunt förnuft” och några enkla regler. Till exem-

pel principen om att energi kan ”återanvändas” temperaturmässigt vid en lägre temperatur 

genom seriekoppling, se Figur 16. Den enda pinchmässiga finess man missar med dessa 

enkla principer i fallet med sågverk är möjligheten till värmepumpning, som ju faktiskt 

höjer temperaturen på en ström genom att utnyttja värmet från en lågtempereread ström 

samt elektrisk drivenergi. I fallet med sågverk kan detta uppkomma vid två tillfällen, a) 

genom att använda rökgaskondensor vid pannan eller b) genom torkluftkondensering vid 

torkarna. 
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Figur 16. Energins temperaturkvalitet. 

3 Slutsatser 
 

I detta projekt har ingen regelrätt pinchanalys utförts då det visat sig att sågverken har 

mycket få termiska ”strömmar”. Möjligheter till värmepumpning med både öppna och 

slutna typer av värmepumpar har dock identifierats som en lovande teknik. 

 

Sågverken har även en god möjlighet att ändra sina energisystem betydligt genom olika 

typer av strategiska beslut. Dessa beskrivs som det kraftfulla sågverket respektive det 

elektriska sågverket i denna rapport. Genom dessa förändrade driftsätt skulle sågverken 

kunna bli betydligt större nettoexportörer av biomassa än de redan är idag. 

 

Huruvida detta kommer att ske beror till stor del på hur omvärldens omställning av ener-

gisystemen ser ut, och hur energipriserna förändras i takt med detta. En djupare analys av 

de förutsättningar som möjliggör denna omställning kommer att ske i fortsatt arbete. 
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