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INLEDNING

Statens Energiverk utreder på uppdrag av Energi rådet alternativa strategier för kärnkraftsavveckling enligt tre scenar i e r ; snabb avveckling, avveckling inom en tioårsperiod och
avveckling t o m är 2010.
Utredningen skall belysa alternativa t i l l f ö r s e l möjligheter och
anpassningar på efterfrågesidan, främst inom uppvärmningssektorn och industrin. Vidare analyseras alternativens konsekvenser vad avser den ekonomiska utvecklingen i Sverige,
industrins t i l l v ä x t , hushallens situation samt hälso- och
m l jöeffekter.
ÅF-Energikonsul t har i föreliggande utredning pa uppdrag av
Statens Energiverk studerat vilka konsekvenser en alternativ
strategi för kärnkraftavvecklingen kan få för industrin. En
begränsning har därvid skett t i l l att endast studera det
scenarie som innebär avveckling t o m 1997 vilket enligt
Statens Energiverk skulle leda t i l l en fördubbling av elpriset
relativt dagens nivå.
Samtliga antaganden som ligger t i l l grund för utredningen
ansvarar Statens Energiverk för och presenteras kortfattat i
det följande kapitlet med t i t e l n "Förutsättningar".
Föreliggande utredning har tagits fram under mycket forcerade
former. Uppdraget erhölls i slutet av juni och redovisades
t i l l Statens Energiverk i månadsskiftet augusti-september.
I samband med att uppdraget kontaktades aktuella branschorganisationer och företag omgående och informerades strax
innan semesterupphållen. Under j u l i utarbetades sedan e t t
s t a t i s t i s k t material som belyser elförbrukningens fördelning
inom de olika delbranscherna. Direkt efter industrisemestrarna
vidtog arbetet med att via diskussioner med industrin
analysera anpassningsmöjligheter och konsekvenser vid en
fördubbling av elpriset.

II

Under hela projektets gäng har direkta kontakter med branschorganisaticner jh *er?tag i första hand givit underlag för
utredningen och prioriterats franrför inhämtande av .material
frln mera allmänna utrf.dningår utförda tidigare.
Det väsentliga har verit, att förankra all t skrivet material
ute i industrin for ?tc rä> e-ställa studiens slutsatser. Detta
har med fördel kunnat qö?'u'. -ia de stora branschorganisationerna samt .ynan a; e! ta industrikontakter. En diskussion
har också fört" 1:13d :.cJ.-;: trifij, bundets energikommitté för att
få in mera övergripande- synpunkter på arbetet.
Påståenden och ställningstaganden har så långt som möjligt
underbyggt? me-1 resonemang eli^r ka1 kyler för att stärka trovärdigheten.
Samtliga kontaktade foretag (ca 100-talet) har visat stort
intresse för frågeställningarna. Tillsammans med branschorganisationernas övergripande synpunkter samt expertkunskaper
inom varje bra.isch ka.n således underlaget betraktas som gott.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

I syfte att undersöka påverkan på industrin vid en kärnkraftavveckling t o m 1997 har föreliggande utredning utförts.
Statens energiverk har fastställt förutsättningarna för detta
avvecklingsfall vilka kortfattat beskrivs nedan:
*

Avvecklingsalternativet t e r n 1997 innebär att kärnkraftsproducerad el ersätts med bränslebaserad e l kraftproduktion. Den totala elförbrukningen förväntas
dä ga ned t o m 1997 som en följd av begränsad t i l l gång samt kraftigt höjda elpriser. Industriell efterfrågan på el skall dock prioriteras.

*

Genom avvecklingsccenariot t o m 1997 antas att
14-15 TWh el undanträngs i förhållande t i l l 1986.
Följande sektorer antas minska sin elanvändning:
Elvärme bostäder/lokaler
Avkopplingsbara elpannor
Ren industri förbrukning

minskar 10 TWh
minskar 3,6 TWh
minskar 1,4 TWh

Antagandena gäller vid en industriproduktionstillväxt
på ?,6 %.
*

Elpriserna antas öka i den takt som anges i bilaga 4.
Detta innebär i princip en fördubbling av prisnivån
jämfört med idag. Prisscenariot kan ses som en procentuell ökning av det pris som råder idag då inte alla
el abonnenter har samma specifika taxa.

*

Den angivna prisökningen antas också på kort sikt
gälla relativt vara konkurrentländer.

Statens energiverk ansvarar helt för ovan angivna förutsättningar och har betonat att de skall ses som en ansats där
vissa justeringar kan behöva göras när de olika underlagsrapporterna finns framme för både bostadssektorn och industrin. Energiverket ansvarar själva för analyser enligt detta
Interaktiva förfarande.

IV

Ett f l e r t a l synpunkter har framkommit under utredningens gång
vad gäller trovärdigheten i antagandena. Sådana synpunkter har
t i l l del redovisats under respektive branschbeskrivning.
På grund av den ansträngda t i dpi arten har Statens energiverk
tvingats prioritera vissa frågeställningar under arbetets
gång. Följande kan nämnas som de mest centrala:
•*

Kartläggning av hur stora delar av indust ins elanvändning som inte är direkt processanknuten.

*

Hur effektiviseringsmöjligheterna för den processanknutna elanvändningen utvecklas.

*

Om produktmixförändringår aktualiseras vid högre e l pr i ser.

*

Om nedläggning av delar av produktionen b l i r nödvändig
vid högre elpriser i samband med en förtida kärnkraftsavveckling trots att. anpassningsmöjligheter
beaktats.
o

Industrin har delats upp pa totalt 27 st delbranscher. Varje
industribransch har behandlats på ett likartat sätt med
inriktning på att besvara ovanstående frågeställningar men
också på att samtidigt sätta frågorna i sitt större sanmanhang. Beskrivningar därför gjorts av de större branschernas
betydelse för samhället samt den efter fråge- och konkurrenssituation som råder för produkterna. Enligt direktiv från
Statens energiverk .iar massa- och pappersindustrin givits
extra prioritet på grund av branschens stora betydelse för
efterfrågan av industriell elkraft. Det rapportavsnittet kan
sägas vara det mest utförliga av alla industribranschbeskrivningarna.
Rapporten avslutas med några bilagor som sammanfattar industrins elanvändning samt elkostnadens andel av saluvärdet. Relateringen till saluvärdet kan ge en indikation om hur el intensiv en delbransch är vid en jämförelse. Observera att uppgiften är ett mycket grovt mått där nan inom heterogena delbranscher kan finna mycket stora spridningar.

En uppdelning har även gjorts av elförbrukningen på produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad elanvändning. Där
icke produktionsrelaterad el är sådan som ej å"r att hänföra
till produktionen i något avseende. Undantag har i huvudsak
gjorts för massa- och pappersindustrins elligpannor. El för
belysning är redovisad under produktionsre^aterad elförbrukning.

VI
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SLUTSATSER

Eftersom elpriserna inklusive elskatt på kcrt sikt antas öka
kraftigt i Sverige men inte i konkurrentländerna, kommer betydande delar av industrin att försättas i en besvärlig situation. Den viktiga konkurrensfördel som internationellt sett
laga elpriser utgör går förlorad.
Industrin utvecklar ständigt ny teknik för att på ett effektivt sätt kunna framställa de varor som marknaden efterfrågar.
Den process- och produktionstekniska utrustningen har på
senare tid utvecklats för att bl a; ge produkterna högre kvalitet, öka förädlingsgraden, förbättra råvaruutnyttjandet, ge
flexiblare produktionssystem och inte minst ge förbättringar
på miljösidan. En följd av denna anpassning till marknadskraven (samt miljökrav) har blivit en ökning av elinsatsen i
specifika mått mätt. Denna utrednings resultat kan bekräfta
att utvecklingen måste få fortsätta som en förutsättning för
att några av v^rs största industribranscher skall klara sig på
sikt. Branscherna har avgörande betydelse för bytesbalans och
sysselsättning.
Flera av de positiva effekter som uppnås vid ökad elinsats kan
sägas vara signifikativa för flertalet av de studerade delbranscherna. En närmare beskrivning av detta finns upptagen i
respektive branschbeskrivning där den specifika branschens
situation analyseras.
En av utredningens huvudsakliga uppgifter har varit att kartlägga vilka anpassningsmöjligheter scm industrin kan tänkas
tillämpa för att möta en fördubblad elkostnadsnivå. En detaljerad genomgång av industrins elanvändning har därför gjorts
och möjligheter till substitution, effektivisering och produktmixförändringar har analyserats.
I detta korta avsnitt med sammanfattade slutsatser presenteras
i huvudsak konsekvenserna för de industrinäringar som har
avgörande betydelse för efterfrågan av industriell elkraft. I
studien har 27 st delbranscher inom svensk industri analyserats och det fullständiga resultatet finns redovisat under
respektive branschbeskrivning, framför allt under delavsnitten
"Konsekvenser" och "Slutsatser".

VII

Ett sätt att mildra effekterna av en elprishöjning föt industrin är att ta ut ett högre salupris för produkterna. Sammanfattningsvis kan sägas =»tt de flesta branscherna inte har
möjlighet att föra kostnaderna vidare på detta sätt, då de ej
kan påverka prismekanismerna på världsmarknaden.
Svenska exportprodukter blir för dyra för att konkurrera
internationellt och den industri som huvudsakligen avsätter
sin produktion inom Sverige får ett försämrat konkurrensläge
gentemot import från utländska tillverkare. Industrin har
byggt upp sin produktionsstruktur med hänsyn till de komparativa fördelar som gäller för Sverige gentemot konkurrentländer.
Teoretiskt sett skulle prisökningen på el kunna kompenseras
genom sänkta löner eller sänkning av andra avgörande kostnader
i produktionen. Industrin arbetar ständigt med kostnadseffektiviseringar och möjligheterna att reducera övriga kostnader
kommer inte att förbättras om elpriset fördubblas eftersom
investeringar dessutom skall göras i en situation då den allmänna kostnadsnivån höjts i företagen. Att förutsätta en avgörande sänkning av lönenivån torde vara orealistiskt under
svenska förhållanden.
Kvar återstår möjligheterna att mildra effekterna genom substitution och effektivisering av elanvändningen. Vid den
branschvisa genomgången har det konstaterats att andelen substituerbar el ar mycket liten inom industrin. Effektiviseringsmöjligheterna har penetrerats och för i de flesta av delindustribranscherna är potentialen för att minska elanvändningen
genom effektivisering med idag tillgänglig teknik i storleksordningen 0-10 %. Här har även sådana resultat inom forskning
och utveckling beaktats som kan omsättas till praktisk
tillämpbar teknik inom mycket kort tid samt har realistiska
ekonomiska förutsättningar att installerasEnligt ovanstående resonemang kan det konstateras att det
finns endast mycket begränsade möjligheter att tekniskt lösa
en anpassning under den korta tid som avsec fram t o m 1997.

VIII
Stora delar av den svenska basindustrin med stor betydelse för
Sveriges bytesbalans och den lokala och regionala sysselsättningen kommer att drabbas av allvarliga problem. Delar av
produktionskapaciteten kommer att läggas ned. Detta gäller
inte bara de extremt elintensiva industrienheterna inom ferrolegenngar, primäraluminiumf» anställning och kemisk industri
utan också rörelsegrenar inom de stora och tunga industrinäringarna såsom massa- och papper, gruvindustrin, järn och
stal.
Utredningen visar också ett intressant resultat för de branscher som normalt ej betecknas som speciellt elintensiva. Vid
den branschvisa genomgången har det visat sig att även här kan
elintensiva rörelsegrenar påvisas där nedläggningar aktualiseras. Industrier med bristande lönsamhet är givetvis extra
känsliga för höjda elkostnader.
Industrin planerar sin verksamhet på lång sikt och nödvändiga
investeringar görs efter en vald strategi som baserar sig på
antaganden om förändringar på marknaden samt övriga omvärldsfaktorer varav framtida elpriser är en sådan. Ända fram till
för ca ett halvår sedan har industrin planerat sin produktionsstruktur efter de signaler man fått från främst kraftindustrin om en relativt konstant elprisnivå den närmaste
10-årsperioden.
Detta gäller även de statliga och privata satsningarna som
skett avseende forskning och utveckling. Under åtminstone en
tioårsperiod har de inriktats mot bl a energieffektivisering,
högre produktkvalitet och bättre råvaruutbyte med den givna
förutsättningen att elpriset inte skulle vara oförmånligt.
Resultatet kommer att slå igenom de närmaste tiotalet år. Den
nu diskuterade snabba elprishöjningen ger signaler att påbörja
FoU-verksamhet med helt ändrade förutsättningar. Något resultat av denna FoU i form av praktiskt tillämpbar teknik med
avgörande möjlighet för att effektivisera elanvändningen kan
knappast väntas på tio års sikt.
Den senaste tidens diskussioner samt denna utrednings genomförande innebär att industrin känner en mycket stor osäkerhet.
En omfattande kapitalförstöring kan blir följden om ej statsmakterna mycket snart klart deklarerar en energi pol i ti sk
viljeinrikning som möjliggör fortsatt industriell expansion
inom områden där svenska Industriprodukter kan konkurrera.

Viss risk föreligger annars a t t vissa företag/rörelsegrenar
omprövar sin totala verksamhet i Sverige och förlägger sin
produktion utomlands.
Slutligen bör några mycket viktiga påpekanden göras:
*

Vid analysen av de enskilda branscherna har elkostnaden satts i relation t i l l företagets avkastning
efter planenliga avskrivningar. En fördubbling av
elpriset ger en mer eller mindte omfattande reducering
av rörelseresultatet. Det är här v i k t i g t a t t framhålla
atf en sänkning av rörelseresultatet inte utgör någon
anpjssningsmöjlighet vid förhöjda elpriser. Industrin
måste bibehålla en vinstnivå långsiktigt för att generera kapital för framtida investeringar m m.

*

Genom en höjning av elpriset får nan indirekta kostnadsfördyringar pa insatsvaror för industrin. Oetta
gäller speciellt sådana branscher som köper produkter
vilka redan är förädlade i manga steg. Exempel pa
sådana effekter ges i bl a massa- och pappersindustr i n . Genom a t t denna studie genomförts under :rrycket
kort t i d har det ej v a r i t möjligt a t t studera indirekta kostnadsfördyringar av detta slag samt vilka effekter det får på industristrukturen. Det kan dock konstateras a t t de totala elkostnaderna inom industrin
ökar med 8-10 miljarder vid e t t fördubblat elpris
givet a t t alla övriga faktorer är oförändrade. Detta
motsvarar ca 10-12000:- per anställd och år för hela
industrin och siffran b l i r givetvis betydligt högre
för elintensiv i n d u s t r i .

*

Utvecklingstrenderna inom industrin för med sig e t t
ökat elkraftbehov. Tillgången på i n d u s t r i e l l e l k r a f t
är därför av minst lika stor betydelse som r e l a t i v t
sett låga elpriser. Industrins leveranssäkerhet
betyder mycket för konkurrenskraften och e l b o r t f a l l
orsakade av e t t underdimensione ut kraftsystem ger
a l l v a r l i g a följder i detta avseende.
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GRUVINDUSTRI

1.0

Branschbeskrivmng

1.01

Allmänt

Med grjvindustri avses den industri som bryter och behandlar
malm, dvs mineral ur vilka man utvinner olika former av
metaller.
Den svenska gruvnäringen kan indelas i tvl huvudgrupper, järnmaimsgruvor och sulfidinalmsgruvor. Ur sulfidmalmerna utvinns
de s k basmetallerna koppar, bly och zink samt de s k
ädel metall erna guld och silver. Även wolfram utvinns vid en
gruva i Sverige.
Svensk gruvindustri sysselsätter totjlt drygt 10 000 personer. Fördelat på 4 000 personer inom LKABs järnmalmsrörelse
och knappt 4 000 personer inom Boliden Mineral. Övriga gruvor
inklusive SSABs gruvdivision har knappt 2 000 anställda.
Nedanstående diagam ger en bild av hur produktionsutvecklingen har varit inom svensk gruvindustri 1968-83. Diagrammet
redovisar mängden maltn angiven i miljoner ton. Detta är en
mera relevant redovisningsform än att t ex redovisa mängden
förädlad mineral (järn, koppar, zink etc) då elinsatsen i hög
grad beror på hur mycket malm som måste brytas och sönderdelas.
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Nedläggningen av flera mellansvenska gruvor under 70-talet har
inneburit att gruvindustrin nu 'år koncentrerad t i l l nägra
större gruvenheter, vilka har avgörande betydelse för den
lokala sysselsättningen och försörjningen. Nedanstående figur
visar järnmalms- och sulfidmalmsgruvornas geografiska
placering.

Figur 1:2

Gruvindustrins geografiska placering samt antalet

1.0.2 Efterfrågeprognoser och konkurrenssituation

Under många Sr fram till och med 1960-talet var LKAB den
dominerande järnmalmsleverantören till Västeuropas stålindustri.
Under 1950-talet fastställdes världsmarknadspriset för järnmalm vid förhandlingar mellan LKABs och Grängesbergsbolagets
gemensamma försäljningsbolag och stålverken på den europeiska
kontinenten. Under decennier tillförde LKAB landet - och
Statens Järnvägar - miljarder, och framtiden i malmfälten
syntes vara tryggad för lång tid eftersom malmreserverna var
stora i Sverige.
Ute i världen befarades dock, under början av 1960-talet, en
global brist på malm och stora prospekteringsinsatser startades. Dessa gav snabbt resultat och under 1960-talet startades de stora järnmalmsgruvorna i Västafri ka, Sydamerika,
Kanada, Indien och något senare även de mycket stora australiensiska gruvorna. Avsättningen för järnmalm var dock god vid
den tiden och Sverige kunde öka sin export i absoluta tal
trots att marknadsandelarna minskade.
Förändringen av marknadsandelen för Svensk exportjärnnalm
gentemot konkurrentländer innebar dock att Sverige (LKAB) inte
längre kan påverka prissättningen på malm och därmed är extra
känslig för ökande kostnader.
Nästa avgörande händelse för svensk järnmalmsindustri inträffade 1975 då en omstrukturering av världens stålindustri
skedde som innebar att bl a EGs stålindustri i stor utsträckning ställde om sin råstålsproduktion från hög till lågfosformalm. De flesta av våra konkurrenter levererar lågfosformalm
medan LKABs malmreserver till hälften består av högfosformalm.
Krav på lägre alkaliehalt innebar också problem.

Frånsett en tillfällig uppgång omkring 1980 har brytningen
trendmässigt minskat under 1980-talet (se figur 1.1).
Beträffande sulfidmalmsgruvorna så skiljer sig marknadsbilden
eftersom det mesta av gruvornas produkter vidareförädlas inom
landet. I huvudsak rör det sig om ett företag, Boliden
Mineral, som äger smältverket i Skelleftehamn. Kapaciteten i
detta verk överstiger den svenska gruvproduktionen, varför
verket tvingas till import av skrot och sliger.
Till skillnad från järnmalmsgruvorna har sulfidmalnsgruvorna
ökat sin produktion under den senaste 15-årsperioden. 1983
överträffades t o m järnmalmsproduktionen av sulfidmalmsproduktionen.
Några gruvor t ex Aitik och Laisvall är speciella koppar- resp
blygruvor. Övriga gruvor kan sägas vara mera utpräglade s k
komplexmalmsgruvor med ett stort innehåll av olika mineral er.
Detta ger i sig en form av riskspridning då konjunkturcyclerna
för koppar, bly, zink, silver och guld normalt ligger något
tidsförskjutna i förhållande till varandra.
Priserna på sulfidmalmsgruvornas produkter fastställs på de
internationella börserna och Sveriges produktion är inte så
betydande att vi kan påverka prisbilden.
Ser man till basmetallerna var för sig kan framtiden te sig
problematisk.
En låg prisnivå på koppar gör att endast 20-30» av företagen i
världen får täckning för sina kostnader Den stora gruvan i
Sverige (Aitik) är dock ett relativt modernt dagbrott.
Batteri industrin konsumerar ungefär hälften av allt bly. Blykonsumtionen i t ex bensin har dock minskat betydligt samtidigt som återvinningen av blyskrot har ökat. En krympande
marknad kan förutspås.

Zink är den metall som ser ut att ha bästa marknaden dl Europa
är ett bristområde när det gäller zinkkoncentrat samtidigt som
det finns överkapacitet för framställning av zinkmetall.
Boliden är den näst största producenten av gruvzink i Europa.
Framställningen och utvinningen av ädel metall erna guld och
silver har haft en positiv inverkan pS lönsamheten för den
annars mycket ansträngda konkurrenssituationen.

1.0.3 Tillämpad strategi

LKAB
Eftersom LKAB inte längre kan påverka prisbildningen för järnmalmen och efterfrågan har minskat, har företaget för att
överleva tvingas till reducering av kostnade-na och inriktning
mot mera långtgående förädling.
Det bör nämnas att konkurrenterna bryter järnmalm i dagbrott,
vilket kostar ungefär en tredjedel av vad LKABs underjordsbrytning kostar. Vidare har LKAB klart högre fraktkostnader än
sina konkurrenter.
Under 1974-84 anpassade LKAB sig till en lägre produktionsnivå, vilket innebar en minskning av antalet anställda från
8 300 till ca 4 000.
Genom produktutveckling och förbättring av malmbehandlingen
har man lyckats nedbringa al kal i hal ten till en acceptabel
nivå i lågfosformalmen. Högfosformalmerna som i långa tider
varit LKABs dominerande produkter fortsätter ?tt minska i
volym. 1984 var leveranserna bara en tredjedel av leveranserna
1974.
För högfosformalmen har man börjat tillämpa fosforrening och
kan därefter framställa pellets son är en mera förädlad råvara
för stålverken. 1984 svarade pellets för nära 50% av omsättningen. Det är mycket väsentligt för företaget att få avsättning för denna förädlade produkt framöver.

3-1^-71 (>

Boliden
Boliden mineral bedriver ständigt utveckling av tekniken för
malmbrytning och vidareförädling. Separationstekniken har
utvecklats så att höga metal lutbyten kan uppnås ur komplexa
malmer. Andra exempel är röntgenanalys av pulpen och röntgenanalys vid mineral beredningsverken.
Med hänsyn till prishöjningarna på ädelmetallerna har man på
senare år effektiviserat processerna så att nögre utbyte av
dessa metaller uppnåtts.
Genom brytnings- och processutveckling kan man tillgodogöra
sig kända mineraliseringar på ett bättre sätt (exempel Aitik)
Samtliga dessa omnämnda utvecklingar inom processtekniken är
av den karaktären att ökad elinsats krävs vid ett genomförande
Inriktning av produktionen mot de förädlade produkter som
marknaden efterfrågar samtidigt som man utnyttjar den icke
förnybara naturresursen på ett sparsamt och effektivt sätt ger
ett ökat behov av elkraft framöver.
SSAB - Gruvdivisionen
Liksom LKAB har SSA3:s gruvor i Grängesberg och Oannemora
tvingats till långtgående förädling av malmprodukterna
samtidigt som en betydande kostnadseffekt!visering ägt rum.
Under perioden 1978-1985 reducerades antalet anställda med
drygt hälften, från 2050 till 930 personer.
Förädlingen
malmer sker
insatser av
Fortlöpande
villkor för

av produktionen till högkvalitativa lågfosfori anrikningsprocessen vilken kräver betydande
elenergi.
förbättring, utveckling och kundanpassning är ett
framtida överlednad.

I Grängesberg utreds för närvarande förutsättningar för avsänkning (fördjupning av gruvan).
Pga ovanstående faktorer kommer elkraftbehovet att öka även

1.1

Elförbrukning

1.1.1

Elkostnadens andel av saluvärdet

Enligt officiell statistik (SCB) gällande Sr 1984 utgör elkostnaderna 6.2 % av saluvärdet för produkterna.
Två företag är helt dominerande inom svensk gruvindustri, LKAB
inom järnmalmshanteringen och Boliden Mineral AB för övriga
malmer. Den totala elförbrukningen är för LKAB ca 1.23 TWh och
för Boliden ca 0.75 TWh. Elkostnaden är för LKAB ca 185 Mkr/är
(5 % av saluvärdet) och för Boliden ca 130 Mkr/år. (Drygt 9 %
av saluvärdet). Det bör här nämnas att LKABs elkostnad beräknas bli 225 Mkr under 1986.
Elinsatsen är mycket stor relativt den totala energianvändningen. För de flesta former av gruvdrift utgör elförbrukningen 50 - 60 % av förbrukad energi.
Den specifika elanvändningen har ökat inom gruvindustrin de
senaste Sren, vilket .-nedfört att elkostnadens andel av saluvärdet stigit frän 6 % 1983 till 6.2 % 1984.
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1.1.2 Total elförbrukning

Den totala förbrukningen av elkraft inom gruvindustrin under
de senaste åren har varit relativt konstant- Produktionen har
trendnässigt gått ned sedan mitten av 70-talet, varför de
specifika elförbrukningarna har ökat. I nedanstående tabell
redovisas gruvindusrins elförbrukning de senaste åren.

1977

1980

1983

1984

2.2 TWh

2.1 TWh

2.0 TWh

2.1 TWh

Det bör dock påpekas att 1983 producerade LKAB betydligt
mindre järnmalm än 1984. (13 000 kton resp 18 000 kton).
El energi förbrukningen inom LKABs järnmalwsrörelse (Kiruna och
Malmberget) står, som tidigare nämnts, för drygt hälften av
all elförbrukning i branschen. Det andra stora företaget i
branschen är Boliden Mineral med ett 15-tal gruvor och en
elförbrukning på 0.7 - 0.8 TWh. Inom SSAB:s gruvdivision
uppgår elförbrukningen till 0,2 TWh/år.
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1.1.3

Icke produktionsrelaterad elförbrukning

Den del av elförbrukningen som kan konverteras till andra
energislag utgör-; huvudsakligen av elpannor. Årsförbrukningen
är ca 105 GUh för LKAB och 70 GWh för Boliden.
Till detta koraner el till torkning, vilken uppgSr till ca 15
GWh och kan substiueras med olja.
Den substiuerbara elen representerar sSiedes endast 9 % av
branschens totala förbrukning. De stora elinsatserna för målning, anrikning är helt att hänföra till produktionsrelaterad
elförbrukning.
Det bör påpekas att man inom branschen de senaste 3ren övervägt konvertering av flera sligtorkar till eldrift. Sligtorkning sker med luft som värms upp till 700 - 800*C genom förbränning av olja.
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1.1.4 Produktionsrelaterad elförbrukning
Elförbrukning som kan hänföras till ej substituerbar är
0.68 TWh/3r för Boliden och 1.13 TWh för LKAB. Denna energi
används för drift av elmotorer för kvarnar, pumpar, fläktar,
processmaskineri etc.
När det gäller elförbrukningens fördelning på olika delprocesser är det inte meningsfullt att åskådliggöra detta för
hela branschen, utan att komplettera med exempel, då de olika
gruvorna har olika processteknik.
I figurena nedan ges exempel på elanvändningens fördelning vid
de tvS olika typerna av gruvdrifter.

Anrikning,
kulsintring
Sovring,
krossning

32 %

8%
A»,l\nt*9 «ch hv'»l«t;lr;

Berguppfodring, 12 %
Vattenuppfodring

3)0

• v g j p p fordring
VitttAuppfOf tiring
Grwwtnlirtllort
Bafffnfng, vSrmt m m I gruvan rf

Trrekfulllflriflrfnlnv

54

Gruvventilatlon 16 %
Övrigt

32 %

Figur 1.3 Elanvändningens fördelning vid en järnmalmsgruva
(källa: LKAB)
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Anrikning

27 %

Målning

54 %
»*••••*••*

Berguppfodring,
vattenuppfodring
Övrigt

5%

14 %

*4W«*H*»*v*C»

•I 240 GWh

Figur 1.4 Elanvändningens fördelning vid en koppargruva
(källa: Boliden)

I posten övrigt i figurerna ingår . a delar av en substituerbara elförbrukningen som angivits under avsnitt 1.1.3.
Elförbrukningens fördelning på olika processer för hela
branschen 1983 finns angiven i nedanstående tabell.
Målning
Pumpar, fläktar
Tryckluft
Övriga motordrifter
Belysning
Övrigt

Summa

20 %
17 %

0.40 TWh
0.33
M

5 *

0.10

M

50 %

1.00

II

5%

0.11

(1

3%

0.05

II

100 X

1.99 TWh

Elanvändingen inom svensk gruvindusri är mycket starkt knuten
till brytningen av mineralen, samt sonderdelningen av denna.
Detta Innebär att ca 9° I av den totala elförbrukningen är
direkt produktionsrelaterad, vilket enligt vad som angavs
Inledningsvis motsvarar totalt ca 1.9 TWh.
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1.2

Fördubblat elpris

1.2.1

Förutsättningar

1

Statens energiverks förutsättningar har angivits att priset
p3 högspänd el skulle öka med ca 120%.
Samtliga kalkyler gjorda för branschen är alltsl baserade på
en dryg fördubbling av elpriset, vilket skiljer sig från
övriga branscher där en fördubbling används som ett avrundat
mått.
I studien har inte sekundära effekter som en följd av ökande
elpriser beaktats. Branschen vill här framhålla att indirekta
kostnadsfördyringar kan komina att drabba branschen i följande
former.
- Okande kostnader för material, maskiner etc.
- Förhöjda bränslepriser till följd av statliga
pri sutjämni ngsatgärder.
- Förhöjda lönekostnader genom att den allmänna kostnadsnivån
höjs för arbetstagarna.
Samtliga dessa faktorer kan ge betydande påverkan förutom den
direkt påvisbara elkostnadsökningen som redovisas i avsnitt
1.2.4.
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1.2.2

Anpassningsmöjligheter

Substitution
Den förbrukning som är att hänföra till substituerbar el till
for elpannor uppgår till ca 175 GWh och kommer att substitueras om elpriset ökar väsentligt. Kostnaderna för en sådan
substitution uppgSr till 10-15 miljoner kronor totalt. El
ersätts i sädana fall med olja vid de förespeglade energipriserna.

Forskning har bedrivits Inom omrädet målning och anrikningsteknik för att effektivisera såväl produktionen som elanvändningen. Högskolan i LuleS bedriver bl a experiment inom omrädet.
Det har 1 olika sammanhang nämnts att sönderdel ning av berg
skulle kunna ske på annat sätt än med direkt Insats av el 1
malkvarnar. Sådana exempel bygger pä t ex sprängning 1 större
omfattning resp trycksättning med luft och därmed spräckning.
Dessa tekniker utgör endast hypotetiska alternativ som det är
helt orealistiskt att kunna genomföra 1 verkligheten.
Sammanfattningsvis kan sägas att med nu känd anrikningsteknik
kan elanvändningen per producerad enhet Inte minskas med mer
än några procent. De kvarnar som används är noggrant konstruerade och Inställda pä en optimal nivå vad det avser t ex varvtal.
Allmän effekt1v1ser1ng 1 bl a energibesparande syfte leder
1 stället sannolikt till ett ökat behov av elenergi.
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En mycket väsentlig faktor när det gäller framtida el förbukni ng ar de miljökrav som branschen ställs inför. Dessa innebär
bl a att miljön i gruvan mäste förbättras genom utökad ventilation. Radonhalterna tillsammans med mängden diesel gaser och
spränggaser är här styrande faktorer. Anpassning till
miljökraven innebär utbyggnad av gruvventilationen och därmed
ökad elförbrukning. Genom att införa eldrivna fordon i gruvan
istället för dieseldrivna kan miljön förbättras, men elbehovet
ökar betydligt även i detta fall.
Ett annat exempel härrör sig frän miljökrav beträffande utsläpp från torkugnar. Detta medför att dessa mäste konverteras
frän olje- till eldrift antingen genom direkt eluppvärmning
eller annan avvattningsteknik.
Inom Boliden Mineral kommer det sannolikt att ske en del konverteringar frän dieseldrivna lastare och transportmaskiner
till eldriven utrustning där lönsamhet kan pSvisas även vid
ett fördubblat elpris.
Med oförändrad produktionsvolym antas elbehovet inom Boliden
uppgä till dagens behov genom att den reduktion av elförbrukningen som erhälls vid en eventuell substitution ersätts med
den ovan angivna ökade elanvändningen.
Även inom järnmalmsgruvorna kommer den specifika elförbrukningen att öka pä grund av
-

högre förädlingsgrad
ökad uppfodringshöjd
ökad mängd vatten som skall pumpas frän större djup
övergäng frän diesel drift till eldrift pä gruvmaskiner
ökad ventilation pä grund av skärpta krav och ökat djup

Ovanstäende faktorer uppskattas innebära en 30%-1g ökning av
den totala el energi förbrukningen för LKAB.
LKAB vill framhälla att om övergäng frän diesel- till eldrift
av gruvmaskiner försväras pä grund av ett högre elpris, blir
miljöproblemen pä sikt svära att bemästra.
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Produktmi xförändri ngar
Gruvindustrin intar en särställning soin industribransch d3 den
i huvudsak är koncentrerad till att bryta malm kombinerad med
en liten grad av förädling. Branschen är inte klassificerad
som tillverkningsindustri.
Möjligheter till förändringar av nSgon slags produktmix i
syfte att minska elanvändningen finns det inga möjligheter
till inom gruvindustrin. För LKABs del måste man fortsätta sin
utveckling av produkter med mera långtgående förädling för att
överhuvudtaget överleva i hårdnande marknad. Detta innebär
ökad efterfrSn på elenergi. Frågan om brytning av rikare
malmfyndigheter tas upp i nästa avsnitt som berör konsekvenser.
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1.2.4

Konsekvenser

Priserna p3 den svenska gruvindustrins produkter (mineraler)
sätts på den internationella marknaden. Enligt den beskrivning
som getts i det inledande avsnittet "Branschbeskrivning", så
har marknadsandelarna för framför allt svensk järnmalm minskat
avsevärt och därmed möjligheterna att påverka prissättningen
på våra malmprodukter.
Möjligheterna att kompensera den kostnadshöjning som en fördubbling av elpriset skulle innebära med ett högre avsalupris
kan helt uteslutas.
Under avsnittet 1.2.2 Anpassningsmöjligheter konstaterades att
potentialen för effektivisering av elanvändningen är mycket
liten, i storleksordningen 5 %.
En diskussion har förts om att branschen skulle kunna bryta
fetare malmer för att öka intäkterna.
När det galler Boliden Mineral s3 ligger mineralen inte koncentrerad i berget utan malmkroppen har en kontinuerligt avtagande koncentration av mineral. För brytningen bestäms en
s k cut off grade som säger vid vilken lägsta koncentration på
en malmkropp som man avbryter utvinningen. Malmreserverna Inom
sulfidmalmen är oroande små med en framförhållning via prospektering pä ca 10-20 år vid en cut off grade optimerad med
dagens kostnadsnivåer.
Genom att ändra kriteriet för "cut off grade" och bryta rikare
malm reducerar man emellertid malmreserverna eftersom delar av
fyndigheterna måste lämnas och inte kan bli aktuella för
brytning 1 ett senare skede.
När det gäller järnmalm ligger mineralen orienterad 1 s k
malmkroppar vilket Innebär att någon möjlighet till ytterligare utvinning av fetare malm ej är möjlig.
LKABs mineral fyndigheter består till största delen av
högfosformalm. Marknaden för denna malm har minskat på den
europeiska marknaden.
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Om marknaden ytterligare försämras för högfosformal men tvingas
man till ökad grad av pelietisering, vilket innebär sänkning
av fosforhalten. De flesta av konkurrenterna runt om i
världen bryter lågfosformalm, vilket innebär att de inte behöver tillämpa pelletisering i lika hög grad. De kan i stället
leverera s k sinter fines, vilket är betydligt billigare att
framställa.
Idag mals ca 16 miljoner ton malm inom LKAB för att erhålla
12 miljoner ton si?g. Elinsatsen för målningen är ca 30 kWh
per ton. Av sligen pelletiseras ca 9 milj ton med en specifik
elinsats av 20 kWh/ton pellets. Resterande del säljs som slig
direkt pä marknaden. Om marknaden för högfosformalm försämras
ytterligare tvingas företaget till ytterligare pelletisering.
Ett nytt pelletsverk visar pä tvivelaktig ekonomi redan med
idag radande energipriser och kan definitivt ej bli aktuellt
om elpriset fördubblas. Elinsatsen i pelletsverket är till
stor del att hänföra till motorer, fläktar m m.
För att åskådliggöra hur en dryg fördubbling av elpriset slår
igenom på företagens rörelseresultat redovisas i de följande
figurerna 1.3 1.4 och 1.5 rörelseresultatet för de senaste
fem Sren uttryckt som rörelseresultat efter planenliga avskrivningar. Kostnaden för elkraft ökar med de angivna
förutsättningarna med 156 Mkr/3r för Boliden Mineral AB och
200 Mkr/Sr för LKAB och slutligen 35 Mkr/år för SSABrs gruvdivision. I diagrammet har markerats hur 120 % höjning av
krafttaxan skulle ha påverkat medel resultaten under perioden
om kostnaderna 1 övrigt antas ha varit desamma.
Inom LKAB har man pga hård konkurrens och vikande lönsamhet
tvingats till ytterligare åtgärder 1 syfte att kostnadseffekt1visera företaget. För närvarande har man satt upp målet att
sänka kostnadssidan med ca 300 miljoner. En sådan rationalisering betecknas som ett mycket ansträngande mål, men måste
tillgripas får att 'överhuvud taget kunna klara verksamheten.
Såväl personal omkostnader som materialkostnader måste sänkas.
Mot bakgrund av detta skulle en kostnadsökning p3 el si dan på
ca 200 miljoner Innebära en mycket besvärlig situation.
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1.2.4

Slutsatser

Gruvindustrin kan Inte överföra kostnadsstegringarna på förbrukarna av branschens produkter. Möjligheterna att mildra
effekterna genom substitution och elsparande är mycket begränsade, särskilt mot bakgrund av strängare miljökrav. Det är ej
heller möjligt med någon omställning av produktionsstrukturen.
De indirekta effekterna av en kraftig elprishöjning kan bli
avsevärda.
En dryg fördubbling av elpriset kommer således att innebära en
svår påfrestning för gruvbranschen och sannolikt nedläggning
av ett antal gruvor.
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2

LIVSMEDEL OCH DRYCKESVARUINDUSTRI

2.1

SLAKT-, CHARK- OCH KONSERVINDUSTRI

2.1.0

Branschbeskrivninq
Slakteri- och charkuteriindustrin är i huvudsak samlade i tre olika
organisationer, nämligen KF, Köttbranschens Riksförbund och Sveriges Slakteriförbund. De tvä sistnämnda sammanslutningarna organiserar uteslutande slakteri- och charkuteri företag medan KF däremot
har en mängd olika branscher representerade i sin organisation.
KF driver numera inga slakterier utan endast ett mindre antal
charkuterier. Till Köttbranschens Riksförbund är privatägda slakterier och charkuterier anslutna, ett fatal större anläggningar och ett
stort antal mindre charkuterier. Till Sveriges Slakteriförbund, som
tillhör bondekooperationen LRF, hör 9 slakteriföreningar med 25
slaktprier, 17 charkuteri fabriker och 4 konverteringsanläggningai.
FlerU let av fabrikerna har bade slakt- och charktillverkning. Slakteriförbundets anläggningar står för huvuddelen av branschens energianvändning.
Branschen finns representerad över hela landet, dock med en viss
koncentration till den södra landsändan.
Som konservindustrier betraktas alla tillverkare av förpackade matvaror i hel- eller halvfabrikat, som ej kan hänföras t i l l någon annan
bransch t ex bageribranschen eller mejeriindustrin. Ofta tillverkas en
mångfald olika produkter vid en och samma industri. Förpackningsmetoderna varierar ocksä ofta (t ex djupfrysning, konservering).
I stort sett finns två olika typer av konservindustrier:
- kött- och fiskkonservindustrier
- grönsaks- och fruktkonservindustrier

It-16-7? 6
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Totalt sett sysselsätter konservindustrin 8 400 anställda varav drygt
70% arbetar inom grönsakskonservindustrin. Branschens 3truktur är
inhomogen med ett flertal sm9 arbetsplatser samt ett antal

stora

företag.

Slakt, chark och konserv industrin är en av de största delbranscherna
inom livsmedelsbranschen ur elanvändningssynpunkt, med en total
elanvändning, 1984, pä 507,8 GWh. Enbart mejerier samt olje- och
fettfabriker är större förbrukare, m2d en total elanvändning under
1984 pa 509,9 GWh.
Delbranschen har dock den lägsta specifika elkostnaden relaterat till
saluvärdet. Elkostnadens andel av saluvärdet är nämligen bara 0,51%,
att jämföra med värdet för hela livsmedelsbranschen som är 0,66%. 1
bilaga 1 presenteras alla delbranschers elanvändning samt elkostnadens andel av saluvärdet. Siffrorna gäller för 1984.
Av delbranschens totala elanvändning pa 507,8 GWh/är är ca 5% att
hänföra till icke produktionsrelaterad elförbrukning, alltså ca 25
GWh/är. I bilaga 2 presenteras en uppdelning av elanvändningen i
produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad för alla delbranscherna. Produktionsrelaterad elanvändning är sådan som kan anses
som absolut nödvändig för att man skall kunna driva produktionen.
Till produktionsrelaterad räknas även elenergin till belysning.

Icke

produktionsrelaterad elanvändning är därmed elenergi som inte är
helt nödvändig för produktionen, typ komfortkyla och lokaluppvärmning via elenergi.De angivna siffrorna är avrundade värden för 1984.
Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen används inom slakterier, charkuterier och konservindustrier huvudsakligen till elpannor
och eldrivna värmepumpar, som har installerats inom en del företag
för att utnyttja det fördelaktigt laga elpriset som hittills varit. Inom
de flesta anläggningar kan man dessutom hitta enstaka eldrivna
aerotemprar samt ren komfortkyla för kylning av personalutrymmen,
kontor etc.
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Den produktionsrelaterade elförbrukningen för delbranschen uppgår
alltså t i l l ca 95%, eller ca 485 GWh/ar. Ingen egen produktion av el
förekommer för närvarande inom delbranschen. Den produktionsrelaterade elen används till kyl- och fryskompressorer, tryckluftskompressorer, motorer tör drift av pumpar, fläktar och specifik processutrustning, belysning samt till vissa specifika uppvärmningar, t ex
fritöser och stekbord.
Den största enskilda användaren är kyl- och fryskompressorerna som
tar ca 40%. Motorer för processventilation är också en stor enskild
användare.
Total elanvändning =

507,8 GWh/ar

Produktionsrelaterad elanvändning =

485,0 GWh/år

Icke produktionsrelaterad elanvändning =
2.1.2

25,0 GWh/ar

Fördubblade elpriser

2.1.2.1 Förutsättningar
I bilaga 3 presenteras de företag, organisationer och branschorganisationer som har kontaktats för varje delbransch och som har gett
synpunkter på projektet.
Det energiprisscenarie som presenteras i bilaga 4 har använts som
underlag för bedömningen av hur branscherna kommer att påverkas
av ökade elpriser. LRF är kritisk till den utveckling av priserna på
bränsleflis som presenteras, dä man anser att flispriserna i Sverige
kommer att ligga precis på lönsamhetsgränsen.
2.1.2.2 Anpassningsmöjligheter
När det gäller möjligheterna till substitution för den icke produktionsrelaterade elanvändningen är de, när det qäller elpannorna, goda
och enkla att genomföra rent tekniskt, men kan bli kostsamma att
genomföra för företagen, då elpannorna i regel är helt nyinctallerade

och inte återbetalda än. Möjliga bränslen vid en substitution är olja,
gas och fasta bränslen. Aterbetalningstiden för byte till en oljeuppvärmd panna är ca 1 -2,5 ar, beroende pä storlek. Möjligheterna till
substitution när det gäller de eldrivna värmepumparna får anses som
mycket begränsade. Samma sak gäller komfortkylan. Några möjligheter till substitution finns inte, utan alternativet är att helt avstå
från komfortkyla. När det gäller de eldrivna värmepumparna är det
inte troligt att ens ett dubblerat elpris gör det lönsamt att övergå till
uppvärmning med värmepannor istället, då de i regel har en värmefaktor på ca 3.

Att byta ut eldrivna aerotemprar mot annat lokaluppvärmningssystem
baserat pä annan energikälla är tekniskt enkelt men mycket kostsamt. Många företag har installerat enstaka eldrivna aerotemprar i
lokaler som ligger illa till i förhållande till det befintliga värmesystemet. Det skulle ställa sig mycket kostsamt att utöka värmesystemet till en långt ifrån belägen lokal eller byggnad.

Sammanfattningsvis kan sägas att delbranschens icke produktionsrelaterade elanvändning lätt kan substitueras med andra bränslen men
att det blir dyrbart för varje enskilt företag i förhållande

till

elkostnaderna. Eftersom andelen icke produktionsrelaterad elförbrukning är så låg, är det dock ett ringa problem för delbranschen.

Möjligheterna till substitution när det gäller den produktionsrelaterade elförbrukningen är sä gott som obefintlig, om man bortser från
uppvärmning av fritöser, stekbord etc, som skulle kunna ske med t ex
gas. Dock måste utrustningen i så fall bytas ut. Endast en mycket
ringa del av den produktionsrelaterade elen används för dessa ändamål.

Det finns vissa möjligheter till effektiviserad elanvändning inom delbranschen, men dessa är mycket begränsade. Exempel är att optimera
driften av vissa anläggningsdelar så att man t ex minskar tomgångsförluster och att installera effektiv belysning, som ger så stort
ljusutbyte som möjligt per installerad effektenhet. I vissa fall är det

också tänkbart att installera varvtalsreglering. Dock är det inom
branschen ovanligt med större motorer, varför effekten inte blir sa
god. Genom effektiviseringsåtgärder kan elenergianvändningen nedbringas med allra högst 10%. Flertalet av åtgärderna, t ex varvtalsreglering, har langa äterbetalningstider, 6 - 8 ar. Da företagen inom
delbranschen har krav pa äterbetalningstider pä 2 - 3 är (även efter
en elprishöjning), ger inte ens ett dubblerat elpris, och därmed
äterbetalningstider pä 3 - 4 är, tillräckligt god ekonomi för att
företagen spontant skall genomföra åtgärderna. Företagen efterlyser
ndgon form av morot, t ex i form av ett ekonomiskt bidrag till
investeringskostnaden, för att man skall uppnå en elbesparing pa ca
10%.

Som för flertalet industrier, har även företagen inom denna delbransch blivit mer och mer automatiserade, vilket har lett till ökad
elanvändning. Företagen tror att detta kommer att fortsätta.

När det gäller konserv industrin är det inte aktuellt med några
produktionsförändringar orsakade av höjt elpris.

För delbranschen gäller att det krävs mera elenergi för att höja
produktens kvalitet. Det är dock en omöjlighet, om företagen vill
vara kvar, att försämra kvaliteten bara för att minska elanvändningen. Man har även Livsmedelsverkets krav att följa t ex pä kylrums-,
frysrums och lokaltemperaturer, vilket omöjliggör en minskning av
elanvändningen pä detta sätt.

2.1.2.3 Konsekvenser

Slakteriernas och charkuteriernas ekonomiska marginaler är idag
mycket små. Ett stort antal anläggningar har ett negativt resultat.
Eftersom det inte finns nägra marginaler kommer ett höjt elpris
direkt att falla ut i form av ett höjt konsumentpris för produkterna.

De höjda elpriserna kommer, förutom höjda kostnader för företagen,
också att kunna resultera i sortimentsbegränsningar och strukturför-
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ändringar för delbranschen genom att tillräcklig kompensation för
den ökade elkostnaden inte kan tas ut i ökade konsumentpriser. Om
företag kommer att läggas ned beroende pa ökat elpris, beror således
pa om svenska folket är berett att betala de högre priserna för
produkterna.
Branschen är extremt känslig för reallöneförändrinqar. Sjunker reallönen minskar branschens volymer kraftigt. Om en avveckling skulle
innebära sänkta reallöner blir branschen speciellt utsatt bSde genom
kostnadsförändringar inom den egna branschen och genom den lägre
summa konsumenten har till förfogande för sin konsumtion.
Slakteriförbundet hade i fjor en vinst pa ca 70 milj kronor och en
elkostnad på ca 45 milj kronor, vilket pekar pS sma marginaler vid ett
fördubblat elpris. Eftersom slakterierna och charkuterierna inte har
nSgon nämnvärd export och inte någon större konkurrens av utländska
företag är dock branschen förhållandevis lyckligt lottad.
När det gäller de större konservfabrikerna är de ekonomiska resultaten bättre och ett fördubblat elpris kommer inte att medverka till
några nedläggningar av företag. Det är inte troligt att s3 blir fallet
för små företag heller. En höjning av priset på produkten kommer att
ske. För de större företagen blir denna ökning, grovt räknat, ca 150
kr/tor.
2.1.2.4 Slutsatser
Sammanfattningsvis kan sägas att elt fördubblat elpris huvudsakligen
kommer att resultera i dyrare produkter från delbranschen.
Elkostnadens ande) av saluvärdet är lågt, varför delbranschen inte
påverkas så kraftigt av en elprishöjning. Dock har många företag
redan idag ekonomiska problem, varför en ytterligare kostnadshöjning
kan vara det som bidrar till en tidigare nedläggning. Delbranschen har
små möjligheter att minska sin elanvändning genom substitution,
effektivare elanvändning eller produktförändring.
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Branschen anser sig behöva en energikälla som är lättillgänglig, lätt
att distribuera samt en energikälla som orsakar sma problem vid
produktionsändringar etc. Enligt branschen är elenergi en energikälla
som uppfyller dessa önskemal.
2.2

MEJERI-, OLJE- OCH FETTINDUSTRI

2.2.0

Branschbeskrivning
Mejeriindustrin tillhör landets största livsmedelsindustrier med ungefär 10 000 anställda och en omsättning pä ca 15 miljaraer kronor.
Den svenska mejeriindustrin ägs kooperativt av mjölkproducenterna,
som bildat producentkooperativa mejeriföreningar. Av dessa är den
övervägande delen anslutna till Svenska Mejeriernas Riksförening,
som är en del av bondekooperationen, LRF.
Totalt finns ett tjugotal olika mejeriföreningar, vilka har ungefär 90
mejeri anläggningar. Branschen har, liksom hela jordbruksnäringen i
övrigt, genomgått en omfattande strukturrationalisering. Genom förändrade marknads- och distributionsförhållande samt den snabba
tekniska utvecklingen och skärpta miljökrav har man inom näringen
gjort betydande investeringar i moderna centraliserade anläggningar.
De största mejeriföreningarna är idag Arla, som svarar för 60% av
den invägda mjölken, Skanemejerier och Nedre Norrlands Producentförening.
Det finns ett flertal, beroende pa vilken produkt man framställer,
sinsemellan relativt olika typer av mejerier. Huvudtyperna är:
- Konsumtionsmjölkmejerier
- Ysterier
- Mjölkpulverfabriker
- Matfett
När det gäller olje- och fettindustrin är Karlshamns Oljefabriker
dominerande, som landets enda kompletta olje- och fettfabrik.
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2.2.1

Elförbrukning

Mejeri, olje- och fettindustrin hade 1984 en total elanvändning pä
509,9 GWh, vilket är 27% av hela livsmedelsbranschens elanvändning.
Elkostnadens andel av saluvärdet är 0,66% för delbranschen, vilket är
nästan exakt detsamma som för hela livsmedelsbranschen. Mejeriindustrin delas upp i mjölkförädlingsindustrin och glassindustrin. Mjölkförädlingsindustrins elanvändning är ca 270 GWh/är, fördelat pä ett
stort antal konsumtionsmjölksmejerier, en del ysterier och mjölkpulverfabriker samt en del mejerier som producerar flera av produkterna
samt smör och yoghurt. Elkostnadens andel av saluvärdet är för dessa
ca 0,5%. Elkostnadens andel av tillverkningskostnaden = 1,7%. GlassI

industrin har en total elanvändning pä ca 40 GWh/är och elkostnadens

|

andel av saluvärdet är 1,1%. Olje- och fettindustrin har en elanvändning pä 194,5 GWh/är, av vilken Karlshamns Oljefabriker ensamt
förbrukar 40%. Elkostnadens andel av saluvärdet för olje- och fettfabrikerna är 1,0%. Ingen egenproducerad el förekommer inom delbranschen. Dock finns inom olje- och fettbranschen mottrycksturbiner pä sammanlagt 5 MW installerade, som inte har varit lönsamma

|

att driva de senaste 3-4 aren. Energiproduktionen frän dessa är

i

mycket svär att bedöma dä den är helt beroende av processängbeho-

Jf

vet. Ett rimligt antagande kan vara 3 000 h/år fulleffektdrift, vilket

f.

skulle ge en energiproduktion pä 15 GWh/är. Den totala mottryckspotentialen inom delbranschen gär inte att uttala sig om med nu
tillgängligt material. Tidigare var dock mottryck3turbiner vanliga
även inom mejeriindustrin.

Ca 10% av delbranschens totala elanvändning är icke produktionsrelaterad, eller ca 50 GWh/år. Denna elenergi används till elpannor för
lokaluppvärmning, en del värmepumpar samt elaerotemprar och komfortkyla.

Andelen icke produktionsrelaterad elenergi varierar ganska rr.ycket
inom branschen. För vissa företag är andelen ca 5%, t ex för vissa
olje-och fettfabriker och vissa glassfabriker, och för vissa är den sä
hög som 20-30%. När ett företag har en stor andel icke produktions-
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relaterad elenergi, betyder det, i de flesta fall, att elpannor för
lokaluppvärmning har installerats.
Den produktionsrelaterade delen av elförbrukningen är ca 90%, eller
ca 460 GWh/år. Den används till olika ändamål dels inom de olika
typerna av mejerier, dels inom de olika typerna av olje- och fettindustrier. Gemensamt för alla mejerier är att denna del av elförbrukningen används till bl a belysning, kyl- och fryskompressorer, tryckluftskompressorer, motorer för fläktar och pumpar samt till förpackningsmaskiner. Separering och homogenisering är också speciellt
elenergikrävande nrocesser som finns inom alla mejerier.
För mjölkförädlingsindustrier där man indunstar och torkar mjölk t i l l
pulver och indunstar vassle för vidare förädling till laktos 9tgSr
dessutom en del elenergi för indunstningen samt för drift av fläktarna
för spraytorkning. För ysterierna åtgår en del elenergi för omrörning
i ysttankar samt för pressarna. I vissa fall har man, i energisparande
syfte, installerat MVR-indunstare, dvs anläggningar där avdunstad
änga rekomprimeras i elmotordrivna kompressorer för återanvändning
som värmemedium. Elanvändningen är extra hög i dessa fall da varje
anläggning har en å två kompressorer p9 200 - 250 kW.
En stor del av den produktionsrelaterade elenergin på mjölkförädlingsindustrier ätgår dock till kylkompressorerna eftersom all mjölk
måste kylas. Dessutom måste de färdiga mjölkprodukterna lagras
under kyla, sa att Livsmedelsverkets krav på obruten kylkedja, högst
8°C, fram till konsument kan tillgodoses (kylrumstemperaturen ca
4°C). När det gäller glasstillverkning används också den absolut
största delen av den produktionsrelaterade elenergin till kyl-och
fryskompressorer.
För vissa företag inom branschen har installerats elångpannor i avsikt
att kunna tillgodogöra sig de lägre energikostnaderna för s k avkopplingsbar elkraft. Huvuddelen av den alstrade värmeenergin är produktionsrelaterad.

Man bör också pflpeka att primärproduktionen p3 gflrden har ett stort
elbehov. Fnbart för kylning och kallförvaring av Arias mjölk pS
produktionsplatsen Atgar 40 000 - 50 000 MWh/ar. Mjölkning, stallbelysning och diskning kräver ocksä elenergi.
För 'Karlshamns Oljefabriker, som är landet enda kompletta olje- och
fettfabrik, används en stor del av elenergin till drift av pumpar och
omrörare. Det finns även stora enskilda elenergiförbrukare. Den
största nr elektrolysören i härdningsfabriken där vätgas produceras.
Vätgasen används sedan till hydrering av olja samt vid hydrering av
fettsyror. Flektolysören använder ca 20% av all elanvändning pS
'Karlshamns Oljefabriker. Dessutom finns en stor elSngpanna installerad för att producera 9nga till processen, t ex för fettbearbetningen.
För de övriga olje- och fettfabrikerna i landet används elenergin
huvudsakligen till pumpmotorer, kyl- och fryskomressorer och belysning.
Total elanvändning -

509,9 GV/h/ar

Produktionsrelaterad elanvändning -

460,0 OWh/ar

Icke produktionsrelaterad elanvändning 2.2.2

50,0 GWh/flr

Fördubblade elpriser

2.2.2.1 Förutsättningar
Vissa företag inom branschen ställer sig tveksamma till energiprisscenariet i bilaga 4. Man tror inte att gapet mellan el och övriga
energikällor kommer att vara sfl stort utan man tror att oljepris och
fastbränslepris genom skatter och andra pålagor kommer att höjas så
att energipriset blir i det närmaste likvärdigt oavsett pa vilket sätt
energin producerats.

2.2.2.2 Anpassningsmöjligheter
När det gäller substitution av den icke produktionsrelaterade elenergin gäller, p9 samm? sätt som för övriga delbranscher, att det är
tekniskt lätt, men kostsamt att ersätta elpannorna med en annan
form av pannor samt att byta eltemprar till ett annat värmesystem.
Möjligheterna till substitution när det gäller både eldrivna värmepumpar och komfortkyla är så gott som obefintliga eller, när det
gäller värmepumparna, oekonomiska.
Nästan all produktionsrelaterad elanvändning inom mejeri-, olje- och
fettindustri är icke substituerbar. Tekniken med mekanisk Sngkompression (MVR) vid indunstning haller nu på att slå igenom i mejeriindustrin denna innebär att man överför energiförbrukningen från angå
till el. Samtidigt sparar man energi då MVR-utrustningen fungerar
som en värmepump med god värmefaktor. Vid ett dubblerat elpris
kommer detta inte att vara en lönsam åtgärd på grund av höga
installationskostnader, speciellt vid befintliga anläggningar. En alternativ ätgärd som dä blir mera intressant är att

förkoncentrera

mjölken genom omvänd osmos innan indunstningen och bibehålla sin
nuvarande indunstare. Omvänd osmos utnyttjar ingen ånga och små
mängder elektricitet.
Mejeribranschen anser att de satsningar som gjorts pä MVR-indunstare, värmepumpar, elångpannor m m har varit felaktiga om elpriset
höjs i förhallande till olje- och fastbränsleproducerad energi enligt
bilaga 4. En återgång till utrustning baserad på värmeenergi kan bli
följden.
Da elångpannor finns för produktion av ånga till processen, t ex p3
Karlshamns Oljefabriker, finns det möjlighet att producera denna
3nga med annat energislag. Där tillräcklig pannkapacitet för andra
bränslen redan finns installerad, byter man drift av pannor då det
kostar lika mycket att driva elpannan som övriga pannor, räknat per
producerat ton angå.
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Företag med eqen möjlighet till elproduktion genom befintliga turbiner har en förhållandevis gynnsam situation vid en eventuell elprishöjninq d3 de kan täcka åtminstone delar av behovet genom att bara
starta dessp.
Möjligheterna till effektivare elanvändning inom mejeribranschen är
mycket benränsad. Dock pAqSr kontinuerligt en teknisk utveckling
inom olika processqrenar med målsättningen att minska förbrukningen av energi ncb vatten samt höja utbytet av mjölkråvaran. NSgot
satt att effektivisera elanvändningen kan man dock inte se idag,
förutom marginell* åtgärder som varvtalsreglering och drittsoptimerinq. Detsamma nälier för olje- och fettindustrin. Potentialen för
effektiviserinq är mindre än 5% av nuvarande elanvändning.
Det. finns starka samband mellan produktkvalitet och elenergiinsats.
Dock rJ"- det; s* att man nu diskuterar en ökning av kvalitén, vilket
kommer att föra med sig ökad elanvändning. Inom mejeriindustrin
diskuteras t ex att öka kraven på en låg temperatur till konsument
och sätta denna temperatur pa 6°C i stället för 8°C. Da mSste
kylrumstemperaturen också sänkas, vilket kräver ytterligare kylef/ekt i form av e
Även inom olje- och fettindustrin strävar man efter att hälla s9 hög
kvalitet som möjligt. Därför tillverkar man härdade fetter, vilket
kräver mycket elenergi.
Om man tittar på den senaste 10-flrsperioden är det sS att man inom
mejeriindustrin har ökat elanvändningen med 32%, beroende pS ökad
mekanisering, ändrad teknik och brukande av el som alternativ
energikälla. Under motsvarande tid har oljeförbrukningen reducerats
med 3r?%.
Det kan naturligtvis bli aktuellt med produktmixförändringar vid ett
fördubblat elpris. FIftersorn torrmjölksproduktionen är den mest elkrävande och eftersom en stor andel av denna gSr pa export, där man
lätt tappar marknadsandelar vid högre priser, är det troligast att
andelen torrmjölksproduktion reduceras.

2.2.2.3 Konsekvenser
Det är inte troligt att man far några företagsnedläggningar inom
delbranschen orsakade av enb-.rt ett fördubblat elpris. Det blir
nödvändigt med produktprishöjningar för att kompensera de högre
tillverkningskostnaderna. När det griller

mejeriprodukter kommer

prise', för konsumtionsmjölkprodukter att öka med 3-4 öre per liter.
Detta motsvarar en ökning av priset ut till konsumenten med ti till 10
öre per liter, om hänsyn även tas till fördyringarna hos mjöikproducenten och i handelsledet. Om man far en kraftigt minskad försäljning till följd av detta kan driftsplatsnedläggningar bli aktuella för en
del mejeriorganisationer.
För de mejeri företag som ägs av mjölkproducenterna redovisas i regel
ingen vinst, utan eventuellt överskott frän verksamheten tillfaller
producenterna i form av en efterlikvid i förhållande tili under Aret
inlevererad kvantitet mjölk. En elenergiprishöjning som ytterligare
ökar mjölkleverantörens produktionskostnader i kombination med den
försäljningsnedgang som kan bli följden av de prisökningar som mSste
genomföras kan ytterligare förvärra mjölkleverantcirernas redan nu
hart belastade ekonomi.
För olje- och fettindustrierna kommer vinsten att pAverkas direkt. De
ökade produktpriserna och förändrade produktmixer (vilket innebär
mindre produktsortiment) kommer enligt branschen att resultera i en
vikande marknad. De större företagen anser att ett ökat elpris enligt
scenariet i bilaga h är mycket störande för branschen och kommer att
reducera vinsten frän ca 130 milj kr/Sr till ca 110 milj kr/' r.
Pä vissa kontrakt siar dock en elprishöjning betydligt v;Jrre för
branschen. Vissa marginalvolymer exporteras och det är produkter
som är specialbehandlade och kräver förhållandevis mycket elenergi.
Risken är stor att branschen vid en elprishöjning, och produktprishöjning, förlorar stora exportvolymer, vilket minskar sysselsättningen.

36

2.2.2.4 Slutsatser
Även för mejeri- och olje- och fettindustrin kommer ett fördubblat
elpris huvudsakligen att resultera i en dyrare produkt. Eftersom
elkostnadens andel av saluvärdet är lagt kommer nog inte några
företagsnedläggningar att bli följden av elprishöjningen. Möjligheterna till substitution och effektivare elanvändning är mycket små för
delbranschen. En ökad egen kraftgenerering kan bidra till att lösa
dessa problem, investeringarna i nya pannor och turbiner är dock så
stora att lönsamheten förnr.odligen blir tvivelaktig även vid ett
fördubblat elpris.
2.3

SOCKERINDUSTRI

2.3.0

Branschbeskrivning
Den svenska sockerindustrin är samlad i ett bolag, Svenska Sockerfabriks AB (SSA). Företaget bedriver tillverkning av strösocker vid
sex sockerbruk, råsocker tillverkas vid ett och dessutom har man ett
sockerraffinaderi där egentillverkat och importerat råsocker förädlas.
Fyra av strösockerbruken ligger i Skåne nämligen Hasslarp, Köpingebro, Örtofta och Karpalund. De övriga två är lokaliserade till Öland,
Mörbylånga, och Gotland, Roma. Råsockerbruket och raffinaderiet är
även de lokaliserade till Skåne, Jordberga respektive Arlöv.
Eftersom betorna ej tål någon längre tids lagring utan förluster i
sockerhalt och är mycket frostkänsliga är sockertillverkningen vid
bruken koncentrerad till den s k kampanjen, mellan slutet av september och slutet av december, då betorna skördas.
Under kampanjtid är kapacitetsutnyttjandet maximalt, driften är helt
kontinuerlig, dygnet runt, under veckans alla dagar.

Mellan kampanjerna sköter man reparationer och underull! av maskiner och byggnader så att driften under kampanjen kan g,1 sS störningsfritt som möjligt. Man gör också en del nyinstallationer samt
emballerar och distribuerar de produkter som tillverkats under kampanjen.
Ovanstående gäller enbart för sockerbruken, vid raffinaderiet är
driften likartad över hela året.
2.3.1

Elförbrukning
Sockerindustrin i landet, som alltså helt och hållet hänför sig till
Sockerbolaget och deras anläggningar, hade 1984 en total elanvändning på 112,5 GWh. Elkostnadens andel av saluvärdet är 1,29%, vilket
är det högsta för någon delbransch inom livsmedelsindustrin.
Av den totala elanvändningen är det bara knappt "55 GWh/ar som är
inköpt. Resten produceras i egna mottrycksturbiner. Möjlighet till
egen elproduktion finns på alla 7 betsockerbruken, på raffinaderiet i
Arlöv samt på anläggningen i Staffanstorp. Oe 12 installerade ångturbinerna på de 7 betsockerbruken har en total effekt på ca 50 MW.
Man kör ihop den egenproducerade elenergin och den inköpta. Det
finns därför ingen möjlighet att dels dela upp den inköpta elenergin i
produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad, dels den egenproducerade elenergin i produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad utan man får titta på den totala elanvändningen köpt + egenproducerad.
Det måste observeras att alla siffror som anges i det följande

för

Sockerbolaget, eller sockerindustrin, baserar sig på genomsnittsvärden under 5-årsperioder, då de kan variera mycket Ar från år
beroende på betskördens storlek.
Andelen icke produktionsrelaterad elenergi på Sockerbolgets anläggningar uppgår till 5-10% eller ca 8 GWh/år. Den utgörs av en 2 MW
elpanna på Staffanstorpsanläggningen samt av ett antal eltemprar.
Några eldrivna värmepumpar för lokaluppvärmning förekommer inte
och inte heller någon komfortkyla.

Den produktionsrelater^de elenergin är 90-95%, eller ca 105 GWh/ar.
Ca 70% av denna elenergimängd utnyttjas för att driva olika fläktar
och pumpar, t ex vattenpumpar för betspolning, pumpar för att
transportera stora mängder processvatten, sockersafter och färdiga
produkter samt stora fläktar till t ex pannor och torkar. I dessa 70%
ingår också elenergin till kolsyrekompressorerna. 22% av den produktionsrelaterade elenergin utnyttjas av motorer för processer typ
massapressning och pelletspressning. På ett av besockerbruken finns t
ex 7 st 200 kW motorer installerade för massapressarna.
Belysningen uppgår till 5% av den produktionsrelaterade elförbrukningen för ett helt ar och tryckluftskompressorerna tar ca 3%, också
för ett helt år. Under kampanjen är andelen elenergi både för
belysning och tryckluftskompressorer lägre, men under icke kampanjtid större.
Total elanvändning =

112,5 GWh/år

Produktionsrelaterad elanvändning =

105

GWh/3r

8

GWh/år

Icke produktionsrelaterad elanvändning =
2.3.2

Fördubblade elpriser

2.3.2.1 Förutsättningar
Några kommentarer till förutsättningarna eller energiprisscenariet i
bilaga 4 har inte lämnats av delbranschen.
2.3.2.2 Anpassningsmöjligheter
När det gäller substitutionsmöjligheterna för den icke produktionsrelaterade elenergin kan man utnyttja någon annan energikälla istället
för elenergi för lokaluppvärmning på Staffanstorpsanläggningen. Dock
krävs en ny panninstallation, men återbetalningstiden för åtgärden
kommer att vara så låg som något år.

NSgra substitutionsmöjligheter finns däremot inte när det gäller den
produktionsrelaterade elanvändningen. Det finns vissa möjligheter t i l l
effektivare elförbrukning och processändringar, som dock kräver en
hel del när det gäller utvecklingsarbete och investeringar. De möjligheter som finns t i l l elenergisparande är framförallt en mer ekonomisk
dimensionering av motorer samt varvtalsreglering av motorer. Det är
dock nägot man redan arbetar med och varvtalsreqlering är redan
installerad på de större motorerna, men fler applikationer av dessa
åtgärder kommer att bli lönsamma vid ett dubblerat elpris. De
besparingar man kan uppnå genom detta är dock inte mer än
maximalt 5%. Man accepterar flterbetalningstider p3 3 - 4 år för
dessa åtgärder idag om det inte är så att man via varvtalsregleringen
dessutom får en betydligt bättre reglerbarhet. Då kan man acceptera
5 - 6 år.
En både el- och underhällskrävande process är pelleteringen av
betfor. Man kan endast i begränsad omfattning sälja opelleterad
betfor, eftersom den är mycket svörhanterbar. Man använder idag
pelletspressar men vill redan nu överväga ett kompakteringssätt som
är mindre el- och underhållskrävande. En fördubbling av elpriset
skulle göra betforpelleteringen mycket dyr. Oet finns typer av
valspelletering, som är mer energisnål men mycket dyr i anläggningskostnad. Branschen efterlyser därför utveckling av pelleterings- och
kompakteringsmaskiner.
En annan del av processen som kommer att påverkas av en ökad
elkostnad är pressningen och torkningen av betmassan. Tidigare
pressade man från 8 till 20% fast substans och torkade resten i
betfortorken.
Med de låga elpriserna idag pressar man fr3n 8 till 30% fast substans
istället och torkar därför mindre i betfortorken. Gm elpriserna nu
fördubblas och överhuvudtaget ökar i förhållande till oljepriserna
kommer mindre elenergi att utnyttjas i pressarna och mer olja i
torkarna.

Idag har man inom sockerindustrin börjat undersöka möjligheterna till
mekanisk ångkompression, både för indunstningen och kokningen i
kokstationen. De mest ekonomiskt lönsamma applikationerna har idag
en återbetalningstid på 5 3r. Ett fördubblat elpris kommer att
fördubbla återbetalningstiden och resultera i färre genomförda energisparprojekt genom installation av mekanisk ängkompression.
Det finns inga mojligheter till processförändringar inom sockerindustrin. Man producerar sin givna produkt och kan inte ändra detta
för att minska sin elenergianvändning. Det 'inns inte heller annat än
ytterligt marginella samband mellan produktkvalitet och elinssls
inom branschen. De kvaiitetspäverkande åtgärderna har inget rr.«»d
elanvändningen att göra. Dock kräver en mindre raffinerad produkt
mindre ånga. De ständigt ökade miljökraven har kraftigt ökat elenergiförbrukningen under de senaste 15 aren och konnmer så att göra
även i fortsättningen.
2.3.2.3 Konsekvenser
Ett fördubblat elpris kommer inte i sig själv att resultera i att S5A
lägger ner någon av sina anläggningar. Dock är ett fördubblat elpris
kännbart för företagets ekonomi - den inköpta elenergin ökar i
kostnad med ca 9 milj kr. SSAs resultat varierar kraftigt från år till
år, senast rapporterade vinst var efter finansnetto 220 milj kr.
Ytterst besvärande för bolagets ekonomi kan det bli om staten lägger
någon form av beskattning på egenproducerad elenergi.
2.3.2.4 Slutsatser
De möjligheter som finns att minska elanvändningen inom sockerindustrin är att byta ut elpannan på Staffanstorpsanläggningen samt att
ytterligare effektivisera elförbrukningen och göra vissa processändringar.
Man kan vid ett höjt elpris hitta en del möjligheter till varvtalsreglering och byte av motorer, som inte varit lönsamma hittills. Man vill
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gärna också utveckla en mer elsnål pelleteringsprocess för betforpelletering.
Man kommer i viss män att övergå från el till olja när det gäller
pressningen och torkningen av oetmassan. Mekanisk ångkompression
kommer inte att vara speciellt lönsamt vid ett dubblerat elpris,
eftersom åtgärden då får en återbetalningstid pfl ca 10 år.
Sockerbolagets vinst kommer att märkbart reduceras, men det fördubblade elpriset kommer inte att medverka till några nedläggningar
av företagets anläggningar.
2.4

BAGERI- OCH KVARNINDUSTRI

2.4.0

Branschbeskrivning
Bageri- och kvarnindustrin sysselsatte 1983 ca 12 400 personer fördelade p9 ca 1 300 arbetsställen. Kvarnindustrin är liten med enbart
19 arbetsställen.
Bageriindustrin är mycket heterogen med en del mycket stora bagerier och ett stort antal små bagerier och konditorier. Det finns ca
1 100 arbetsställen med färre än 20 anställda.

2.4.1

Elförbrukning
Eör bageri- och kvarnindustrin är bagerierna de största elanvändarna,
med en elförbrukning 1984 p9 263,5 GWh att jämföra med kvarnindustrins 78,4 GWh. För både bageri- och kvarnindustrin är elkostnadens andel av saluvärdet l,180/o.
Det är mycket svart att ange en korrekt uppdelning av den totala
elenergianvändnir.gen i produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad för hela bageribranschen eftersom den varierar mycket från
anläggning till anläggning. Man kan dock allmänt säga att stora
bagerier, utom knäckebrödsbagerier, har en mindre artdel eluppvärm-
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da ugnar, jäsbanor och jässk3p än vad sma konditorier har. Likaså är
det vanligare att hitta eluppvärmda lokaler i ett konditori eller
mindre bageri än i ett stort bageri.
Nägon egenproducerad elenergi förekommer inte inom bageri- och
kvarnindustrin.
För hela bageribranschen är ca 20% av elenergin, eller ca 50 GWh/ar,
icke produktionsrelaterad. För knäckebrödsindustrin är 12% icke
produktionsrelaterad.
När det gäller kvarnindustrin är andelen icke produktionsrelaterad
elenergi 5%. Nästan all elenergi som används inom kvarnindustrin är
alltså knuten till produktionen.
Den icke produktionsrelaterade elenergin inom bageriindustrin används till elpannor, eltemprar och komfortkyla.
Ingen egen elproduktion förekommer inom delbranschen idag. Mottryckskraftproduktion är dock möjlig pä de större anläggningarna.
Potentialen är omöjlig att bestämma med tillgängligt material.
Den produktionsrelaterade elenergin används pä alla bagerier bl a till
belysning, kyl- och fryskompressorer samt motorer för drift av
pumpar, fläktar och degmaskiner. I en del bagerier finns dessutom
eluppvärmda ugnar, jäsbanor och jässkSp. Det är huvudsakligen inom
knäckebrödsbagerier samt mindre matbrödsbagerier och konditorier
man finner eluppvärmda ugnar, jäsbanor och jässkäp. Inom knäckebrödsindustrin i Sverige används endast eluppvärmda ugnar. Även en
del stora matbrödsbagerier har eluppvärmda ugnar, men oljeuppvarmda är vanligare.
För kvarnindustrin åtgår större delen av den produktionsrelaterade
elen till motorer av olika slag för att driva fläktar, kvarnar, pumpar
och kompressorer samt till belysning.

Total elanvändning =

341,9 GWh/ar

Produktionsrelaterad elanvändning =

290

GWh/ar

50

GWh/9r

Icke produktionsrelaterad elanvändning =
2.4.2

Fördubblade elpriser

2.4.2.1 Förutsättningar
De förutsättningar som anges i bilaga 4 har använts för bedömninqpn.
Inga kommentarer pä dessa förutsättningar och energiprisscenariet
har givits av delbranschen.
2.4.2.2 Anpassningsmöjligheter
När det gäller den icke produktionsrelaterade elanvändningen fflr
möjligheterna till substitution betraktas som desamma som för de
övriga livsmedelsbranscherna med samma typ av användare.
Substitutionsmöjligheter finns när det gäller eluppvärmda ugnar. Man
kan istället övergå till gas- eller oljeuppvärmda, men detta kräver i
regel byte av ugn, vilket ställer sig mycket kostnadskrävande. FIIuppvärmda jäsbanor och jässkåp kan ocksA bytas ut för att istället
använda direktanginsprutning. Ångan kan då produceras i ångpannor
för t ex gas eller olja. Enligt knäckebrödsindustrin är det inte möjligt
att byta energikälla för knäckebrödsavbakningen.
Det finns inga möjligheter till substitution av den produktionsrelaterade elenergin inom kvarnindustrin.
Bageribranschen ser inga möjligheter till effektivare elanvändning,
inte ens vid fördubblade elpriser. Ända kan flera företag inom
branschen acceptera s3 langa dterbetalningstider som 5 ar för elbesparande Åtgärder vid en elprishöjning.
I första hand fflr man därför istället försöka förändra produktmixen
och begränsa sortimentet, men det kan resultera i minskade mark-

nadsandelar. För knäckebrödsindustrin finns inga möjligheter

till

produktmixförändringar.
Man kan inte heller acceptera en minskad produktkvalitet genom
minskad elanvändning.
Kvarnindustrierna har mycket begränsade möjligheter att effektivisera elanvändningen eller överhuvudtaget minska sin elanvändning.
Rationellare produktionsmetoder och effektivare kvarnar har medverkat till reducerad elanvändning. Oetta kommer att fortsätta. Oock
innebär den allt mer automatiserade produktionen, vilken också
beräknas fa en fortsättning, ett ökat elutnyttjande.
2.4.2.3 Konsekvenser
Konsekvenserna av elprishöjningen blir för bageriindustrin att man
kommer att höja priserna pä produkterna och ev begränsa sortimentet. Knäckebrödsindustrierna, som måste använda eluppvärmda ugnar
och små bagerier och konditorier, som till största delen använder
elenergi för hela sin pnergi försörjning, kommer att få störst problem.
Framförallt för de sma anläggnningarna kommer man att riskera
nedläggningar. Knäckebrödsindustrin fAr höja priset på produkterna
med 3-4% för att kompensera elprishöjningen. Man får da problem
med konkurrens frän utlandet, bäde på hemmamarknaden och på
exportmarknaden, som inte råkar ut för motsvarande behov av att
höja produktpriset. Ett fördubblat elpris äter upp ca 1/3 av knäckebrödsindustrins överskott idag.
De större bagerierna, med liten andel elanvändning, far inte nflgra
större ekonomiska problem. För ett stort bageri kan de fördubblade
elpriserna resultera i en minskning av vinsten frän ca 10 milj kr/år
till ca 8 milj kr/9r.
Fftersom kvarnindustrin inte har så stora möjligheter att minska sin
elanvändning kommer höjda produktpriser att bli följden. Detta är
dock nSgot som alla företag inom branschen råkar ut för. Det finns

45

heller ingen konkurrens av importerade produkter. Fär man inte ut de
erforderliga priserna och om marknaden minskar, riskerar man att
någon anläggning far läggas ned.

2.4.2.4 Slutsatser
Man har inom branschen mycket smä möjligheter till att på olika sätt
dra ner sitt elberoende.
I viss mån finns substitutionsmöjligheter, t ex byte från eluppvärmda
till gasuppvärmda ugnar, men möjligheterna till effektivare elanvändning anses som mycket smä. Man kan dock minska produktsortimentet
och ändra produktionen, vilket resulterar i viss minskning av elanvändningen.
Eftersom elkostnadens andel av saluvärdet är så lagt som 1,2%,
kommer dock det ökade elpriset huvudsakligen att leda till höjda
konsumentpriser. För knäckebrödsindustrin behöver man t ex höja
produktpriset med 3-4%. Risk för nedläggning finns det för mycket
små bagerier och konditorier,med svag ekonomi redan idag och som
genom att man utnyttjar elenergi både för processen och lokaluppvärmning är extremt känsliga för elprishöjningar. För övrigt anses
bageriindustrin inte vara speciellt priselastisk.
För kvarnindustrin resulterar elprishöjningen också i höjda konsumentpriser.
2.5

DRYCKESVARU- OCH ÖVRIG LIVSMEDELSINDUSTRI

2.5.0

Branschbeskrivninq
Dryckesvaruindustrin består av spritdrycksindustrier, maltdrycksindustrier samt mineralvatten- och läskedrycksindustrier. Med maltdrycker menar man vad vi i dagligt tal kallar öl.
Bryggerinäringen har under 70- och 80-talet omstrukturerats med en
förskjutning mot ett mindre antal storbryggerier 90m följd. Flera

småbryggerier har försvunnit eller köpts in av Pripps-koncernen.
Produktionen har dock legat relativt konstant eftei den stora nergSngen vid mellanölets slopande 1977.
Till övrig livsmedelsindustri räknar vi choklad- och konfektyr-, foderoch stärkelseindustrier samt kafferosterier, tobaksindustrier och annan livsmedelsindustri. Choklad- och konfektyrindustrin är den största av dessa.
Inom choklad- och konfektyrindustrin sysselsätts idag drvgt 5 000
personer pä i huvudsak små och medelstora företag. Tillverkningen är
mera personalintensiv än för livsmedelsindustrin i allmänhet.
2.5.1

Elförbrukning
Dryck + övrig livsmedelsindustri använde under 1984 438,5 GWh
elenergi. Ca 30% av elenergin till denna delbransch används inom
dryckesvaruindustrin. Ur eianvändningssynpunkt är choklad- och konfektyrindustrin samt fodermedelsindustrierna, förutom maltdrycksindustrier, de klart dominerande inorn hela delbranschen.
Elkostnadens andel av saluvärdet för dryck + övrig livsmedelsindustri
uppgSr till 0,60%. Den varierar dock mellan 0,2% för kafferosterierna
och 0,9% för choklad- och konfektyrindustrierna.
Någon egenproducerad elenergi förekommer inte inom delbranschen.
På många företag, speciellt de största finns möjligheter för egen
elproduktion. En sfldan kräver dock mycket stora investeringar i nya
pannor och turbiner, vilket gör att lönsamheten blir tvivelaktig även
vid ett fördubblat elpris.
Andelen icke produktionsrelaterad elenergi uppgår för delbranschen
till ca 10%. Den varierar dock mycket och är för t ex choklad- och
konfektyrindustrin 20%. Även för denna delbransch inom livsmedelsindustrin används den icke produktionsrelaterade elenergin till elpannor, värmepumpar, eltemprar och komfortkyla. Substitutionsmöjligheterna är desamma som angetts för övriga livsmedelsbranscher.
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När det gäller den produktionsrelaterade elenergin varierar den för
dryckesvaruindustrin och de övriga livsmedelsindustrierna. Eftersom
maltdrycksindustrin använder 75% av all energi inom dryckesvaruindustrier presenteras den här.
För maltdrycksindustrin används den produktionsrelaterade elenergin
för belysning, pumpar, fläktar samt kylkompressorer.
För choklad- och konfektyrindustrin är produktions- och paketeringsmaskinernas motorer samt kylkompressorer för att kyla både produkter och produktionslokaler de största produktionsrelaterade elanvändarna.
För stärkelseindustrierna, kafferosterierna samt fodermedelsindustrierna används den produktionsrelaterade elenergin till motorer för att
driva kvarnar och valsar förutom till belysning samt pump- och fläktmotorer.

2.5.2

Total elanvändning =

438,5 GWh/Sr

Produktionsrelaterad elanvändning =

390

GWh/ar

Icke produktionsrelaterad elanvändning =

45

GWh/ar

Fördubblade elpriser

2.5.2.1 Förutsättningar
De förutsättningar som anges i bilaga 4 har använts för bedömningen.
Inga kommentarer på dessa förutsättningar och energiprisscenariet
har givits av delbranschen.
2.5.2.2 Anpassningsmöjligheter
Substitutionsmöjligheterna för den icke produktionsreiaterade elanvändningen är desamma som angetts för övriga livsmedelsbranscher
och innebär huvudsakligen att man kommer att ersätta elpannor med
oljepannor för uppvärmning av fabrikslokaler samt viss del av processvärmen.

Substitutionsmöjligheterna för den produktionsrelaterade elanvändningen får betraktas som mycket begränsade för denna delbransch.
De möjligheter som finns t i l l effektiviserad elanvändning är att
optimera driften av vissa anläggningsdelar, att byta till effektivare
belysning och tt installera varvtalsreglering. Besparingar på mer än
5 -10% kan dock inte uppnäs.
Möjligheterna att effektivisera elanvändningen i produktionen är
synnerligen begränsade för chokladindustrin. Det är snarare så att
den fortgående rationaliseringen av tillverkningen kommer att leda
t i l l ökad elkonsumtion.
För vissa företag inom delbranschen, t ex choklad- och konfektyrindustrin, finns det ett klart samband mellan produktkvalitet och
elinsats, framförallt till kylkompressorerna. Man kan dock inte acceptera en försämring av produktkvaliteten, varför en elbesparing är
utesluten, beroende pä detta.
2.5.2.3 Konsekvenser
När det gäller choklad- och konfektyrindustrin torde elprishöjningen
på kort sikt inte leda till nedläggning av verksamheten.

För

företagen kommer dock det högre kostnadsläget att allvarligt försämra konkurrensförmågan, både på exportmarknaden och på hemmamarknaden, beroende på konkurrens från tilltagande import.
Resultat och produktionsvolymer påverkas negativt härav och leder
på sikt till lägre sysselsättning. Man behöver höja priset på produkten
med upp mot 50 öre/kg för att kompensera elprishöjningen.
2.5.2.4 Slutsatser
Då flera företag inom delbranschen både är exportföretag eller
drabbas av konkurrens på den inhemska marknaden av importerade
produkter är branschen mycket priskänslig. Därför kan de prishöjning-

ar, som elprishöjningen kommer att leda t i l l , stt bli kritiska för
företagen och resultera i en minskad marknad.
Delbranschen har mycket smS möjligheter till b3de substitution och
effektivare elanvändning för att minska sitt elberoende.

3

TEXTIL OCH LÄDERINDUSTRIN

3.1

ELFÖRBRUKNING
Textil-, beklädnads-, och läderindustrin SNI 32 är en mycket heterogen industrigrupp, där bl a ingår garn- vävnads- och textilberedningsindustrin, trikavaruindustrin, mattindustrin, tagvirke-och bindgarnsindustrin, beklädnadsindustrin, garveri- och lädervaruindustrin och skoindustrin. Den totala elenergianvändningen var under 1984 369,1
GWh.
Den specifika elanvändningen relaterat till saluvärdet är 0,89%, men
värdet varierar inom branschen mellan 0,3 och 1,7%, där garnindustrin har det högsta och en del beklädnadsindustrier har det lägsta.
Den produktionsrelaterade elförbrukningen i branschen bedöms till ca
97% eller ca 358 GWh.
I tabellen nedan visas fördelningen av den produktionsrelaterde
elförbrukningen på olika användare.
Belysning

10 % 36 GWh/år

Process*

90 % 322 GWh/år

Summa

100 % 358 GWh/år

•

El till tryckluftkomprosserer, pumpar, fläktar, motorer i processmaskiner och i vissa fall elångpannor och direktel i torkprocesser.

Egenproducerad el förekommer inte i branschen idag, men har bland
de kontaktade företagen förekommit i ett fall. Eleffekten var 2,4
MW. I de industrier som använder mycket ånga i sina processer, t ex
textilberedningsindustrin, finns möjligheter att göra en kombination
med mottryckskraft så att industrierna blir helt eller delvis självförsörjande pä el. 1934 fanns ca 24 färgerier i Sverige. Mellan 5 och 10
av dessa bör vara s9 pass stora att de kan vara tänkbara objekt för
mottryckskraft. Investeringsbehovet är emellertid mycket stort med
omfattande ändringar i energiproduktionssy3temet.

3.2

FÖRDUBBLADE ELPRISER

3.2.1

Förutsättningar
Branschen har delgivits den väntade prisutvecklingen enligt bilaga 4.
Man tycker att det är mycket olyckligt med tvära omkastningar inom
energipolitiken. Branschen anser att det är viktigt att man häller sig
till en fastlagd linje så inköp av maskiner etc kan styras efter

detta.

Viljan att investera i kostsammare energibesparande åtgärder blir
mindre, dä man inte vet om den för dagen förda energipolitiken
kommer att ändras.

3.2.2

Anpassningsmöjligheter

Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen användes för lokaluppvärmning med elpannor, värmepumpar,direkt elvärmare och komfortkyla.

Eftersom elpannorna ofta försörjs via särskilda abonnemang med
avtal om avbrytbar elleverans, är värmeproduktionssystemet i regel
dubblerat med t ex befintliga oljepannor, varför möjligheterna till
substitution är enkla tekniskt sett och till låg kostnad. Även nyinstallation av oljepannor kan i ett läge med fördubblat elpris vara en
lönsam åtgärd, särskilt om installation av pannor med stor kapacitet
är aktuella. Andra möjliga bränslen istället för el är kol, trädbränslen, torv och gas. Att byta frän elpannor ti il andra uppvärmningsformer, medför förutom eventuella nyinstallationskostnader, en kapitalförstöring i de fall då elpannorna ej är helt avskrivna.

Att byta från eltemprar till uppvärmning med vattenburet system,
för att kunna utnyttja andra bränslen, är tekniskt enkelt att lösa, men
mycket kostsamt i förhällande till energibehovet, eftersom eltemprar
ofta utnyttjas i perifera lokaler och lSng rördragning dit dä fordras.

De befintliga eldrivna värmepumparna kan i allmänhet inte konverteras till annat energislag, men de har en aadan energiekonomi att en
substitution inte är motiverad även efter en kraftig elpriahöjning.

Komfortkylanläggningar kan inte konverteras till annat energislag.
Alternativet här är att stänga av dem.
Sammanfattningsvis är det tekniskt lätt att substituera den icke
produktionsrelaterade elanvändningen med andra energislag i de industrier där elenergin utnyttjas i större omfattning för lokaluppvärmning. Olja kommer sannolikt bli det dominerande substitutionsbränslet. För industrier med enbart direktelupp-'armning kan en substitution emellertid bli ekonomiskt mycket kännbar.
I fråga om substitution av den produktionsrelaterade elenergin till
elangpannor är detta tekniskt enkelt att utföra. I vissa fall da
elångpannorna försörjs med avbr/tbar el finns i allmänhet de tidigare
anväi da oljeeldade ångpannorna kvar som reserv och komplettering.
Dessa kan då direkt utnyttjas istället. Det kan dock vara förenat med
stora kostnader om elångpannorna inte är avskrivna.
Nya energi- och vattenbesparande tork- och beredningsprocesser har
inneburit en ökad elförbrukning. En substitution av elenergin blir svär
att göra och medför att man får återgå till äldre mer energi- och
vattenslösande teknik. Stora investeringar kommer att behövas i ny
utrustning och i vissa fall nya bränsleeldade pannor för att ersätta
elanvändningen.
I fråga om den övriga produktionsutrustningen är möjligheterna att
substituera elenergin sa gott som obefintliga, eftersom den används i
ett stort antal små motorer.
Vissa möjligheter till effektivisering av elanvändningen finns genom
att t ex minska förluster i eldistributionsnätet, varvtalsreglering av
motorer med frekvensomformare, besparingar i belysningssystemet
m m. Mellan 5 och 10% av den produktionsarelaterde elenergin
bedöms kunna sparas genom sådana åtgärder. Enklare åtgärder av typ
drifttidsstyrning har de flesta industrier redan genomfört. De åtgärder, som återstår är dyra att genomföra i förhållande till den sparade
elenergin. De har idag återbetalningstider på 10 år eller mer.
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3.2.3

Konsekvenser
En höjning av elpriset enligt Statens Energiverks prognos kan komma
att sia hart mot företagens resultat. Minskningar med 50% eller mer
kan komma att bli följden. Även om branschen i helhet har en låg
specifik energianvändning (0,9% av saluvärdet) kan enskilda industrier
drabbas hart av en elprishöjning, företrädesvis garnindustrin och
spinnerier, som har den högsta specifika energianvändningen i branschen. Nedläggningar av dessa verksamhetsgrenar kan komma att bli
följden. En industri med ett rörelseresultat efter planmässiga avskrivningar pa 1,5 miljoner kronor skulle fa sina elkostnader ökade
med 700 000 kr om elpriset dubbleras, vilket nära nog halverar
vinsten. Rörleseresultatet är idag på en för läg nivå. En dubblering av
priset kan försvåra en höjning av vinstnivån och nedläggning av
verksamheten kan bli aktuell.
Många företag har idag nollresultat eller går med förlust. En försiktig
optimism finns om att kunna förbättra sina resultat de kommande
åren. Kraftigt ökade elkostnader kommer att hindra eller avsevärt
försvåra denna utveckling.
En elprishöjning kan leda till en ökad oljeanvändning, eftersom detta
bränsle är enkelt att använda och industrierna ofta har installationer
för oljeeldning.

3.2.4

Slutsatser
Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen kan lätt substitueras.
Möjligheterna att substituera den produktionsrelaterade elförbrukningen är mycket små. Många industrier med högre elförbrukning
riskerar att gå med förlust eller att minska vinsten till mindre än
hälften av nuvarande låga nivå. Nedläggningar kan bli aktuella.
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4

TRÄVARUINDUSTRI

4.1

SÅGVERK

4.1.0

Branschbeskrivninq
I ett sågverk barkas, sågas och i vissa fall hyvlas virket. Produkterna
torkas oftast i virkestorkar och säljs sedan vidare till snickerier,
byggnadsverksamhet etc.
De enskilda sågverken är oftast relativt smä vad anser antalet
anställda, under 500 anställda. Totalt sysselsattes omkring 20 000
personer inom industrigrenen 1984, huvuddelen av dessa i företag med
under 100 anställda.

4.1.1

Elförbrukning
Sagverksnäringen hade 1984 en elanvändning pä 1 009,3 GWh, vilket
var omkring 60% av hela branschens elenergianvändning. Elkostnadens andel av saluvärdet var 1,38%, vilket är högre än för den andra
delen av branschen och totalt för branschen som hade andelen 1,25%.
Av delbranschens totala elenergianvändning pa 1 009,3 GWh var den
allra största delen direkt produktionsrelaterad. Endast 1 till 2 procent
av elektriciteten gär till icke produktionsrelaterade ändamål. Den
lilla icke produktionsrelaterade elförbrukningen används framförallt
till lokaluppvärmning genom direktverkande elvärme, antingen med
elektriska aerotemprar eller i annan form där man bedömt det alltför
kostsamt att dra fram vattenburen värme.
Total elförbrukning:
Produktionsrelaterad elförbrukning:
Icke produktionsrelaterad elförbrukning:

1 009,3 GWh/år
989,3 GWh/år
20,0 GWh/år
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I

Den produktionsrelaterade elektriciteten används framförallt

för

•

drift av motorer i produktionsmaskiner, fläktar, transportutrustningar, pumpar etc. De största enskilda elenergiförbrukarna är säglinjerna och virkestorkarnas fläktar. Ett exempel pä hur elenergianvändningen i ett normalt sägverk kan se ut visas nedan.
5%

Timmerhantering
Sågning

27%

Torkning

36% (fläktmotorer)

Torrvirkeshantering

7%

Vidareförädling

15%

Panncentral, belysning etc

10%

Tabell: Elenergins fördelning (källa ÅF)
Elenergin svarar för omkring 20% av den totala energianvändningen
pä ett sägverk. Ekonomiskt sett är dock andelen betydligt större dä
värmeförsörjningen oftast baseras pä billigt eget bränsle.
Ett litet fätal sägverk är helt uppbyggda med elektricitet som energikälla, dessa är naturligtvis extremt känsliga för elprishöjningar.
Möjligheterna för substitution av elenergi inom dessa är, tekniskt
sett, dock goda.
Vissa sägar har installerat virkestorkar baserade pä eldrivna värmepumpar. Denna elenergi är tekniskt sett relativt enkel att ersätta
med värme, men ekonomiskt sett är det sannolikt inte intressant
speciellt som värmepumpen inte är sä känslig för elprishöjningar med
tanke pä den goda värmefaktorn.
I stort sett förekommer ingen egenproducerad el inom branschen,
trots att det med tanke pä det relativt billiga bränslet finns en god
potential för elproduktion, omkring 590 GWh/år (källa Statens Energiverk utredning 1986:1) med hänsyn till det tillgängliga värmeunderlaget och teknik, som beräknas vara tillgänglig under 1990-talet. Om
viss annan teknik, förgasning av bränslet kombinerat med förbränningsmotorer, kan utnyttjas, kan potentialen ökas ytterligare.

6-16-716

Sammanfattning elanvändning
Icke produktionsrelaterad elektricitet

4.1.2

20,0 GWh/är

Produktionsrelaterad elförbrukning

989,3 GWh/ar

Praktiskt tänkbar kraftvärmepotential

590.0 GWh/är

Fördubblade elpriser

4.1.2.1 Förutsättningar
De av Statens Energiverk givna förutsättningarna enligt bilaga 4 har
delgivits företrädare för sägverksnäringen. Elprisutvecklingen har
kommenterats frän branschen, man ifrägasätter den plötsliga uppgången mellan 1986 och 1987 och hade hellre sett en jämnare
prisutveckling som ger möjlighet till planering för en omställning av
energianvändningen.
4.1.2.2 Anpassningsmöjligheter
Den icke produktionsrelaterade elenergin kan tekniskt sett relativt
enkelt substitueras. Elenergin utnyttjas idag för huvudsakligen direktverkande elvärme, som kan ersättas med vattenburen värme. De
lokaler som värms elektriskt är i regel belägna längt frän panncentralen, vilket gör att det krävs läng och i regel relativt komplicerad
rördragning för att ordna värmeförsörjningen. Detta gör att omställningen kommer att bli kostsam för det enskilda företaget, i mänga
fall sä kostsam att det krävs ytterligare ökat elpris för att den skall
bli ekonomiskt intressant. Den vattenbaserade värmen kommer i de
allra flesta fall att produceras i befintliga trädbränsleeldade pannor.
Tekniskt sett är det säledes inget större problem att substituera den
icke produktionsrelaterade elenergin, det kan dock bli ekonomiskt
kännbart för vissa enskilda företag.
Den produktionsrelaterade elenerginanvändningen är betydligt svärare att substituera, dä den huvudsakligen utnyttjas för motordrift där
inga alternativa energikällor finns.
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Vissa möjligheter att effektivisera elanvändningen finns dock, exempel p3 sådana är:
- Övergång från pneumatisk till mekanisk transportutrustning lör
span etc. Detta kan redan idag vara ekonomiskt försvarbart.
- Varvtalsreglering, vilket idag inte är ekonomiskt lönsamt mer än
för stora motorer. Huvuddelen av motorerna i ett sågverk är för
små för denna typ av åtgärder. Aterbetalningstiden för varvtalsstyrning pä medelstora motorer är idag omkring 5 är eller mer.
Besparingspotentialen för dessa ätgärder är dock relativt liten, sannolikt i storleksordningen 5% och definitivt inte över 10%.
Den produktionsrelaterade elenergin används även i vissa fall direkt
eller via värmepump för värmning i virkestorkar. Denna elenergi kan
tekniskt sett lätt substitueras med värme producerat i bränsleeldade
pannor. I de fall där värmepump används är det dock inte ekonomiskt
motiverat vid en fördubbling av elpriset dä dessa värmepumpars
värmefaktor i regel är bättre än 3. Dä den mest energiekonomiska
torkmetoden, kondensationstorkning, vilket också är en värmepumpstillämpning, utnyttjas är det inte möjligt att substituera elenergin.
Elbaserad torkning, bortsett från kondensationstorkning, är dock
ovanlig, varför substitutionen endast har marginell betydelse. Vad
gäller kondensationstorkning, som är relativt vanlig för de sortiment
där man eftersträvar en hög kvalitet, är substitutionen som sagt
tekniskt omöjlig, metoden är dock så energieffektiv att det är
tvivelaktigt om en substitution är ekonomiskt motiverad.

Sammanfattningsvis kan sägas att möjligheterna för effektivisering
och substitution av den produktionsrelaterade elenergin är mycket
begränsade. Företagen har hårda lönsamhetskrav på åtgärderna, återbetalningstid mindre än tre år, vilken inte förändras, beroende pä
elprishöjningar och förväntad elbrist.
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Delbranschen har mycket små möjligheter att förändra sin produktmix och därigenom minska elberoendet. Produktionen är styrd av
efterfrågan pä marknaden, framförallt av byggbranschen, och man
kan inte själv göra mycket för att styra den.
En ökad egen kraftgenerering har en stor potential att substituera
delar av den inköpta elenergin, da elgenereringspotentialen motsvarar
närmare 60% av den totala elanvändningen inom delbranschen (källa
Statens Energiverk utredning 1986:1). Investeringsmässigt blir detta
dock relativt betungande för branschen, da en total ombyggnad av
energiproduktionssystemet med installation av nya pannor och turbiner krävs. Inom branschen anser man att investeringarna är så stora
att ett fördubblat elpris inte gör omändringarna ekonomiskt intressanta om inte de kan kombineras med ett ända nödvändigt utbyte av
befintliga pannor. Pannbeståndet bland sågverken har under senare Sr
i stor utsträckning sanerats, till stor del med statligt stöd, varför
utbyte av driftsskäl ofta inle är aktuellt inom perioden fram till
1997.
Tekniken med förgasning av bränslet och förbränningsmotordrift ger
dock större möjligheter att utnyttja befintliga pannor, även denna
teknik ger emellertid stora investeringar, varför den egna kraftgenereringens potential att lösa problemen inom branschen inte skall
överskattas.
Sammanfattning Anpassning av elanvändningen
Substitution

20

GWh/år

Effektivisering (< 5% av produktionsrelaterad elanvändning)

<50

GWh/år

Möjlig kraftvärmepotential

590

GWh/år

4.1.2.3 Konsekvenser
Elpriserna förutsätts öka i Sverige men inte i konkurrentländerna,
vilket gör att den del av sågverksindustrin, som är exportinriktad, får
svåra konkurrensproblem. De stora konkurrentländerna för sågade
trävaror är Finland, Kanada, Sovjet samt vissa västeuropeiska länder.
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För den del av produktionen, som inte exporteras, måste man försöka
kompensera sig med ökade priser, vilket kan vara svart med tanke pd
den relativt laga verksamheten inom byggbranschen. Träprodukter
konkurrerar även prismässigt med andra material som plast och
aluminium inom byggnadsindustrin, ett ökat pris kan snabbt ge en
utslagning gentemot konkurrentmaterialen.
En fördubblad elkostnad kommer således att slå hart mot företagens
lönsamhet dä man i princip inte kan kompensera sig genom ökade
priser pä produkterna. En mindre koncern med 5 sågverk av olika
storleksklass hade ett längsiktigt lönsamhetskrav på omkring 10% av
bundet kapital, vilket motsvarar cirka IG miljoner kronor. Elkostnaderna uppgick till 8,5 miljoner kronor. Fördubblade elkostnader
medför alltså att vinstnivån reduceras till en klart otillfredsställande
nivå. Ett relativt stort enskilt sågverk hade i medeltal vinstnivå på 6
till 7 miljoner kronor, elkostnaden var omkring 2,5 miljoner kronor.
Även här tar de fördubblade elkostnaderna en stor del av vinsten,
eventuellt en så stor del att vinstnivån reduceras så mycket att
driften i ett längre perspektiv äventyras.
Slutsatsen blir att ett antal företag kommer att drabbas av svåra
lönsamhetsproblem vid en fördubblad elkostnad, detta kan leda till
att man tvingas upphöra med verksamheten pä sikt. Även företagens
möjligheter att klara de i branschen ofta förekorrimande konjunktursvackorna minskas.
4.1.2.4 Slutsatser
Sågverksbranschen kan inte ta ut kostnadsstegringar beroende på
ökade elkostnader genom att höja priserna på produkterna. Möjligheterna att anpassa sig genom förändringar i produktmix, substitution
och effektivisering är mycket begränsade. En ökad egen elkraftgenerering kan däremot eventuellt ge ett väsentligt tillskott att eliminera
kostnadsökningen.
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Kan man inte möta elprisökningen genom egenproduktion av el finns
det stor risk att stora delar av industrin slSs ut genom en väsentligt
försämrad lönsamhet.
4.2

SKIVINDUSTRIN

4.2.0

Branschbeskrivninq
Skivindustrtn omfattar annan trämaterialindustri, SN1 33119, där
spänskive- och plywoodindustrin är de dominerande delarna sett till
elenergianvändningen samt träfiberplatt- eller wallboardindustrin,
5NI 3411J.
Tillverkningsmetoderna inom delbranschens olika grenar är sinsemellan relativt skilda. SpSnskivor tillverkas av torrt träspån som i princip
limmas ihop under tryck och värme. Boardtillverkningen däremot
visar stora likheter med pappersmassatillverkning, bindemedlet i de
färdiga skivorna är här råvarans eget lignin. Skillnaden gentemot
papperstillverkning ligger framförallt

i

torkningsutrustningen da

boardskivorna är för tjocka och styva för att torkas över värmda
cylindrar. Plywood är i princip träfanér som limmas samman under
tryck och värme till lämplig tjocklek. Gemensamt för de olika
skivtyperna är dock att de framförallt används inom byggnads- och
snickeriindustri.
Skivindustrin har de senaste åren utvecklats negativt, 1976 sysselsatte branscnen 6 400 ner3oner. 1984 hade detta minskat till omkring
5 300, antalet arbetsställen f ar även minskat inom board-och spanskiveindustrin. Denna utveckling har fortsatt de senaste tvä Sten och
branschen, speciellt pi/wood- och boardindustrin, brottas med stora
lönsamhetsproblem och har för båda branscherna ett negativt ekonomiskt resultat. Anläggningarna inom branschen är företrädesvis lokaliserade i gesbygd, där alternativa syselsättningar kan vara svåra att
finna.
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4.2.1

Elförbrukning
Skivindustrin hade 1984 en elanvändning pä 566,2 GWh. Elkostnadens
andel av saluvärdet var 4,03%. Denna siffra varierar ganska kraftigt
inom delbranschen, frän 1,6% för industri för fanér, kryssfanér och
lamellträ där plywoodindustrin ingår, till 8,0% för boardindustrin.
Spånskiveindustrin ligger mittemellan pfl 3,8%.
Av den totala energianvändningen användes omkring 2% eller 12,6
GWh för icke produktionsrelaterade ändamål. Resterande 98% användes för direkt produktionsberoende ändamål. Den icke produktionsberoende elanvändningen går framförallt till lokaluppvärmningsändamål
genom elpannor och i viss mån eldrivna värmepumpar. Inom plywoodindustrin utnyttjas även direktverkande elvärme genom elaerotemprar
Total elförbrukning:

566,2 GWh/år

Produktionsrelaterad elförbrukning:

553,6 GWh/år

Icke produktionsrelaterad elförbrukning:

12,6 GWh/år

Beroende på att delbranschen är i hög grad heterogen är det svårt att
generellt ange hur den produktionsrelaterade elanvändningen fördelas
pä olika användare. Ett exempel från spånskivetillverkning ges nedan
Hantering av fuktigt spån och torkar

30% (fläktmotorer)

Hantering av torrt spån och pressar

35% (huvudsakligen
fläktmotorer)

Bearbetningsmaskiner

25%

Belysning

10%

Tabell: Den produktionsrelaterade elenergins fördelning hos en spånskivetillverkare (källa AF)
För boardtillverkning, som inte skiljer 3ig så mycket från pappersmassatillverkning, är de stora elenergiförbrukarna motorer i processen för framförallt defibrering, raffinering och slipning samt övriga
fläkt- och purnpmotorer.
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Ett företag inom boardindustrin uppger att man installerat en elångpanna för produktion av processånga. För denna endskilda industri
står naturligtvis pannan för en stor del av den produktionsrelaterade
elanvändningen.
Även vid plywoodtillverkninq är den stora elenergianvändaren motordrift för processändamål. De stora förbrukarna är pressar, bearbetningsmaskiner och tryckluftkompressorer.
Den egna elproduktionen inom delbranschen är liten, en anläggning,
inom

boardindustrin,

redovisar

att

man

producerar

omkring

4,5 GWh/är, vilket motsvarar en mottrycksturbin pä i storleksordningen 1 MW. Möjligheterna för egen elproduktion bör dock för delar
av branschen vara goda. Boardindustrin har ett relativt högt ånguttag
för härdning och torkning av skivorna, vilket kan tjäna som ett gott
underlag för mottrycksproduktion. Inom spånskiveindustrin sker torkningen framförallt i direkteldade torkar, vilket radikalt försämrar
möjligheterna för mottrycksproduktion. Plywoodindustrin anser sig ha
små möjligheter för egen elproduktion.
Den totala potentialen inom delbranschen går dock inte att bedöma
med nuvarande underlag.
4.2.2

Fördubblade elpriser

I

t

4.2.2.1 Förutsättningar
Branschen har inte kommenterat de i bilaga 4 givna förutsättningarna.
4.2.2.2 Anpassningsmöjligheter
De elpannor som installerats för loknluppvärmning är tekniskt sett
enkla att substituera med bränsleeldade pannor. Med de förutsättningar som givits kommer en substitution med oljeeldad panna redan
efter elprisökningen fram till 1988 att vara lönsam, pay-off tiden blir
i storleksordningen ett till tre år beroende på pannstorlek och lokala
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förhållanden. Den direktverkande elvärmen kan tekniskt enkelt substitueras med vattenburen värme producerad i bränsleeldade pannor.
Det troligaste substitutionsbränslet torde bli olja De värmepumpar
som installerats bör ha en sä god värmefaktor att en substitution inte
motiveras av ett fördubblat elpris. Tekniskt sett är det dock inga
problem att ersätta den värmepumpsproducerade värmen med värme
producerat från andra källor.
Den icke produktionsrelaterade elenergin är således relativt enkel
att, pä ett ekonomiskt försvarbart sätt, substituera inom delbranschen. I de fall då elpannorna är s9 nyinstallerade att de inte är
avskrivna kommer substitutionen dock att innebära en viss kapitalförstöring för de enskilda företagen. I fräga om den direktverkande
elvärmen kan substitutionen bli så kostsam att den inte motiveras av
ett fördubblat elpris.
Den produktionsrelaterade elanvändningen är i de allra flesta fallen
omöjlig att substituera. För det företag som installerat elängpanna
kan den naturligtvis substitueras genom att antingen ta i drift
gammal bränsleeldad utrustning eller installera ny sådan. Detta
kommer dock att innebära stora kostnader för företaget, i nyinstallationer och kapitalförstöring, då elångpannan sannolikt inte är avskriven.
Vissa möjligheter för effektivisering av elanvändningen finns som
varvtalsstyrning, förbättrad produktionsstyrning vilket minskar tomgångsfcrlusterna och bättre anpassning av motorstorlekar. Det sistnämnda kräver stora investeringar i utbyte av motorer, vilket gör att
lönsamheten är obefintlig. Varvtalsstyrning har genom elektronikens
utveckling blivit realistiskt för allt mindre motorstorlekar. Trots
detta är återbetalningstiden för varvtalsreglering av en medelstor
motor i storleksordning 5 år, vilket inte alls svarar upp till delbranschens krav pä mellan ett och tre års pay-off tid. En effektivisering
genom minskad tomgångsdrift är däremot realistisk i en del anläggningar som har mycket bearbetning, detta kräver egentligen enbart
en god disciplin bland personalen.

I vissa fall kan, beroende pfl lokala förhallanden, en omändring av
spSntransportsystemet fi'Sn pneiimatiskt till mekaniskt ge en effektivisering. Sammantaget är dock effektiviseringsmöjligheterna små
inom delbranschen. En bedömning av potentialen torde vara en
besparing pä mindre än 5% av nuvarande elanvändning.
fin anpassning genom förändrad produktmix kan för vissa boardtillverkare vara möjlig, inom plywood- och spflnskiveindustrin bedöms det
däremot vara heit uteslutet med tanke på kundstrukturen. Bade för
board- och spSnskiveindustrin finns en intim koppling mellan elinsats
och produktkva'ite pä sfldant satt att minskad elinsats ger en sämre
finish. En sämre produktionskvalité och sämre tinish kan inte accepteras av industrins kunder, speciellt inte inom möbel- och byggnadssnickeriindustrin där kvalitén pfl skivorna är avgörande för slutproduktens kvalité.
4.2.2.3 Konsekvenser
Boardindustrin exporterar omkring 50% av sin produktion, plywoodindustrin 45% och spanskiveindustrin ca 35%. Okar elpriset gentemot
omvärlden

kommer

den svenska industrins konkurrenskraft

att

väsentligt försämras, bftde internationellt och p.T hemmamarknaden.
Ett väsentligt ökat elpris kan förväntas ge en djup lagkonjunktur i
hela det svenska samhället. Detta kommer även att slfl pS byggverksamheten som är skivindustrins största kund och därigenom skapa
avsättningsproblem för industrin.
De olika skivmaterialen konkurrerar dels sinsemellan, deb gentemot
gipsskivor pa byggmarknaden. Detta gör att prisbilden rerlan idag är
pressad och utrymme för prisökningar saknas.
F-t't. fördubblat elpris kommer således att direkt sia mot lönsamheten i
bransrhen. För boardindustrin kommer ett redan negativt resultat att
ytterligare försämras med i storleksordningen 60 miljoner kronor per
Sr. För apanskiveindustrins vidkommande, som har en vinst pa i

storleksordningen 50 miljoner kronor och en elkostnad pA 40 miljoner,
vänds ett n9gots-1när tillfredsställande resultat till ett klart otillfredsställande. Även plywoodindustrin brottas med negativa resultat
som kommer att ytterliqare försämras.
Inom sp3n3kiveindustrin finns risk for nedläggningar p5 grund 3v
otillfredsställande lönsamhet och för plywood- och boardindustrin
försämras möjligheterna att vända det d/iiiga resultatet titl ett
positivt.
För speciellt boardindustrin kan mottryckskraftproduktion bidra till
att lösa problemen, med den dåliga lönsamheten boardindustrin har
torde det dock vara svSrt att fS fram kapital att investera i nya
pannor och turbiner.
4.2.2.4 Slutsatser
Branschen kan inte möta ett ökat elpris med ökat produktpris utan
att släs ut frän marknaden. Möjligheterna för effektivisering och
substitution är mycket begränsade. F_n anpassning genom förändrad
produktmix är idag omöjlig.
Ett fördubblat elpris leder sannolikt till att en del spånskiveföretaq
sias

ut

och

hindrar

möjligheterna

att

vända

plywood-

och

boardindustrins negativa resultat , vilket på sikt leder till en
utslagning.
4.3

ÖVRIG TRÄINDUSTRI

4.3.0

Branschbeskrivning
Till övrig träindustri räknas bland andra byggnaoscnickeriindustri och
trämöbelindustri. Således en relativt heterogen näi i^osgren. Den
domineras liksom hela trävarubranschen av relativt sm9 företag,
vilka ofta är lokaliserade i glesbygd, övrig träindustri sysselsatte
omkring 34 000 personer ar 1984.
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4.3.1

Elförbrukning
Delbranschen använde 1984 457,4 GWh/ar, elkostnadernas andel av
saluvärdet var 0,89%, således lägre än för sagverksnäringen och
branschen som helhet. Vissa variationer förekommer inom delbranschen från 0,6% för industri för monteringsfärdiga trähus t i l l 1,3%
för övrig trävaruindustri.
Omkring 2% iv den inköpta elenergin gSr till icke produktionsrelaterad förbrukning. Denna hänför sig framförallt till lokaluppvärmning
med direktverkande elvärme och komfortkyla i kontors- och pauslokaler.
Total elförbrukning
Icke produl.tionsrelaterad elförbrukning
Produktionsrelaterad elförbpjkning

457,4 GWh/ar
9,2 GWh/9r
448,2 GWh/år

Berrende pä branschens heterogeoitet är det sv3rt att ge ett relevant
snittvärde för hur elenergin användo, ett exempel frän en anläggning
ger. nedan.
Torkning

10%

(fläktmotorer)

Ventilation

14%

(fläutmotorer)

Späntransport

17%

(huvudsakligen
fläktmotorer

Belysning

8%

Be&rbetmnr}3mas!<;ner

28%

Övrigt

23%

Tabells Elenergins fördelning hos en möbeltillverkare (källa LiTH5FM R-393)
Av tabellen framgår att den största delen av elenergin används för
fläktarbete för olika ändamål. Bearbetning av ;.rä, sHvcr etc star
också för en stor andel av elanvändningen.
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Inom mänga anläggningar används även relativt stora mängder elenergi för torkning av speciellt lack och färg, bade i traditionella
värmetorkar samt i IR- och UV-torkar.
Elenergin svarar för i storleksordningen 20% av totala energianvändningen för företagen i branschen. Kostnadsmässigt är den dock en
större post dä övrig energi i de flesta fall produceras frän avfall från
den egna produktionen.
Någon egen elproduktion förekommer inte inom branschen. Med tanke
på att man ofta är självförsörjande eller har ett överskott av eget
bränsle, vilket är relativt billigt, bör en potential för egen elproduktion finnas. Potentialen är dock i förhallande till sågverksbranschen
betydligt mindre då värmeunderlaget är mindre, omkring 15 till 20%
av det inom sågverken (källa BFR R10:1984). Detta beror framförallt
på att andelen virkestorkning är mycket lägre än inom sågverksindustrin. En mycket grov uppskattning av mottryckspotentialen baserat på tillgängligt värmeunderlag enligt ovan blir da mellan 90 och
120 GWh/är. (15 till 20% av mottryckspotentialen inom sågverksindustrin).
A.3.2

Fördubblade elpriser

4.3.2.1 Förutsättningar
Branschen har delgivits förutsättningarna enligt bilaga 4.
Liksom inom sågverksbranschen ifrågasätter man de plötsliga sprången i elprisutvecklingen och efterlyser en jämnare utveckling. Relationen mellan prisökningen för högspänd respektive lAgspänd kraft tolkas
som att man vill vältra över en större andel av kostnadsökningarna pä
industrin än på allmänheten.
4.3.2.2 Anpassningsmöjligheter
Den direktverkande elvärmen är tekniskt sett enkel att substituera
med vattenburen värme som i sa gott som alla fall finns tillgänglig
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inom anläggningen. Den vattenburna värmen produceras i regel frSn
eget träavfall som eldas. Ekonomiskt kan det dock i de flesta fall bli
kostsamt att ersätta elvärmen da elvärme installerats i sädana
lokaler där det bedömts som alltför kostsamt att installera vattenburen värme. Komfortkylan är tekniskt sett mycket svär att ersätta,
alternativet är att inte utnyttja kylaggregaten.
Att substituera de delar av den icke produktionsberoende elenergiförbrukningen som används för lokaluppvärmning är således inget större
problem för branschen som helhet. Det kan dock bli kostsamt för
enskilda företag. Elenergin för komfortkyla är tekniskt mycket sv3r
att substituera.
Den elenergi som utnyttjas för direkt produktionsrelaterade ändamål
är svSrare att substituera. Den elenergi som utnyttjas för drift av
motorer, belysning och dylikt gär överhuvudtaget inte att substituera.
Vissa möjligheter för effektivisering finns, som varvtalsstyrning
genom elektronisk frekvensomformning vilket gör det ekonomiskt
möjligt att varvtalsreglera även relativt smä motorer. Återbetalningstiden för varvtalsstyrning av en medelstor motor är trots detta
över fem ar, varför det i dagens läge inte är ekonomiskt intressant.
Huvuddelen av motorerna inom en trävaruindustri är sm3 eller
medelstora.
En förbättrad produktionsstyrning och därigenom bättre utnyttjande
av maskinkapaciteten ger klara energivinster genom att tomgängsdriften minskas. Förbättringar pä det här omrädet kan öven uppnås
genom mycket enkla medel, till exempel förbättrad disciplin pä
arbetsplatsen sä att elektrisk utrustning stängs av da den inte behövs.
Detta är speciellt markant inom snickeribranschen där mycket processventilation, som är elenergikrävande finns, bade för spSntransport och vid ytbehandling som lackering.
I stort sett all transport av span sker idag pneumatiskt, vilket tydligt
avspeglas i de visade elbalanserna. Denna transportmetod är mycket

elenergikrävande, en övergång til 1
(transportörer) skulle spara av

.aniska transportanordningar
• Ja elenergimängder, fin sSdan

övergång kan i vissa fall r e ^ n .dag vara lönsam, men möjligheterna
är i hög grad beroende av -" okala förhållandena.
Den elenergi som r • • )as för torkning genom värme kan tekniskt
sett enkelt subst

/ a s med värme frSn bränsleeldade pannor. Detta

kräver dock et* mycket kostsamt utbyte av maskinutrustning dä
torkarna som regel inte kan konverteras direkt. För IR- nch UVtorkning krävs en direkt processändring med övergSng till andra ivper
av färger för att en substitution skall vara möjlig. Detta kommer ott
dels ge kvalitetsförändringar som kan upplevas negativt av marknaden dels, vad det gäller UV-torkning, ge en negativ miljöpåverkan. De
processer som använder UV-torkning ger inte alls samma utsläpp av
lösningsmedel som traditionell torkning dfl andra typer av färger
används.
Sammanfattingsvis kan sägas att effektiviserinqsmöjligheterna av den
processanknutna elenergiförbrukningen är mycket smS, mindre än
10% av nuvarande förbrukning. Substitution är i vissa fall möjlig men
kostnaderna blir stora, potentialen är även svårbedömd.
En anpassning genom förändringar i produktmix och nedläggning av
vissa elenergikrävande produktlinjer ir i vissa fall möjlig. Detta kan
dock upplevas som negativt av marknaden, d9 de mindre elintensiva
processerna i vissa fall ger kvalitetsmässiqa förändringar etc (jämför
UV-torkning kontra konventionell torkning).
4.3.2.3 Konsekvenser
Då elpriset ökar även relativt omvärlden, kommer den svenska
trävaruindustrins konkurrenskraft ?t i. försämras. Detta siar bade pfl
de exporterande företagen och de som huvudsakligen jobbar pS
hemmamarknaden, da man pS grund av konkurrensen f9r svårt att ta
ut kostnadsökningen i ett ökat pris ut till konsumenterna.
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Ett fördubblat elpris kan befaras leda till en svag konjunkturutveckling och lägre köpkraft bland allmänheten. Detta försvårar naturligtvis för den del av trävaruindustrin som huvudsakligen arbetar med
allmänheten som kundgrupp, framförallt möbelindustrin, övriga delar
av branschen är beroende av utvecklingen inom byggbranschen, inom
och utOTi landet, för avsättningen av sina produkter.
Ett fördubblat elenergipris kommer således att sia direkt på företagens lönsamhetsutveckling, genom att kostnadsökningen inte kan tas
ut i ett ökat pris utan att man riskerar bli utslagen från marknaden.
För vissa företag, de so.n redan idag har en svag vinstutveckling, kan
detta leda t i l l en sädan vins> <*duktion att verksamheten i ett längre
perspektiv äventyras.
En åtgärd som för en del företag kan lösa delar av det här problemet
är en egenproduktion av elkraft, detta kräver dock mycket stora
investeringar för det enskilda företaget, varför det är tvivelaktigt om
ett fördubblat elpris gör det ekonomiskt intressant. De företag som
detta kan vara aktuellt för måste vara relativt stora. Branschen
domineras av små företag, 40% av de anställda sysselsätts i företag
med under 50 anställda och 60% i företag med under 100. Dessa
företag får sannolikt bedömas vara alltför små för att mottrycksproduktion skall vara praktiskt möjlig.
4.3.2.4 Slutsatser
Branschen kan inte möta ett ökat elpris med prisökningen på produkterna utan att riskera att slås ut frän marknaden. Möjligheterna att
substituera och effektivisera elanvändningen är mycket begränsade.
En anpassning genom förändrad produktmix kan ge negativa reaktioner på marknaden.
Ett fördubblat elpris kan leda till risk för att företag med idag svag
lönsamhet måste lägga ned verksamheten.
Ett sätt att möta den uppkomna situa' ionen är för de företag, som är
av tillräcklig storlek att installera egen elkraftproduktion.
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5.1

MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN

5.1.0

Branschbeskri vning

5.1.0.1 Sysselsättning, export och produktlon
Skogsbruk och skogsindustri utgör tillsamnans den svenska
skogsnäringen. Skogsnäringen sysselsätter för närvarande ca
235 000 personer. Ca 50 000 arbetar i skogsbruket och 113 DUO
är direkt sysselsatta i skogsindustrin
. De i skogsindustrin
sysselsatta fördelar sig med ca 53 000 på massa- och pappersindustrin
, 21 00U på sågverken, 2 000 på skivindustrin och
37 000 på träindustrin. Ca 70 000 personer är anställda inom
servicenäringar som betjänar skogsbruk och skogsindustri. En
betydande del av den svenska befolkningen är för sin försörjning beroende av utvecklingen inom skogsnäringen. På grund av
sin lokalisering har skogsindustrin stor betydelse för den
regionala balansen.
Skogsindustrin producerade 1985 varor till ett värde av ca
75 miljarder kronor. Bruttoexporten uppgick till 47 miljarder
kronor och nettoexporten till 38 miljarder kronor. Av bruttoexportvärdet härrörde 22,7 miljarder från pappersindustrin,
9,6 miljarder från massaindustrin och 9,1 miljarder från sågverksindustrin.
Expansionen inom skogsindustrin sker i huvudsak inom pappersoch kartongindustrin. Produktionsvolymen har ökat från
4,4 milj ton 1970 till 7 milj ton 1985. Den väntas fortsätta
att stiga i relativt snabb takt. Produktionen inom massaindustrin är obetydligt högre än 1970. Andelen avsalumassa har
minskat avsevärt och massaproduktionen används mer och mer för
pappersproduktion i Sverige, sågverkens produktionsnivå är
ungefär oförändrad, medan skivindustrins har fallit Detyd1 igt sedan 1970-talet. Bakom förändringarna i delbranschernas
relativa betydelse och deras tillväxtpotential ligger väsentliga strukturella och marknadsmässiga faktorer som bör beaktas
vid energi pol i ti ska överväganden.

1)

Antalet sysselsatta i skogsbruket enligt SCBs arbetskraftundersökningar. Antalet företag (brukningsenheter) i privatskogsbruket är ca 240 000.

2)

Inkl waliboard- samt papp- och pappersvaruindustri.
Sysselsatta i grafisk industri ingår ej.
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5.1.0.2 Efterfrageprognoser och konkurrenssituation
Efterfragegrognoser
De framtida avsättningsmöjligheterna är enligt internationella
prognoser (FAO, Pöyry etc) fördelaktigast för papper och
kartong. Tillväxten av efterfrågan inom den för svensk skogsindustri avgörande västeuropeiska marknaden ligger enligt
Pöyry vid 1,7 % per år för tiden fram till år 2000. Avsalumassamarknaden beräknas tillväxa med drygt 1 % per år. FAO
väntas i sin nya "Outlook study" hösten 1986 visa något högre
tillväxttal för papper.

Till den svenska massa- och pappersindustrins konkurrensfördelar hör - jämfört med de transatlantiska konkurrenterna närheten till den västeuropeiska marknaden. Här avsätts ca tre
fjärdedelar av exporten. De laga sjöfraktkostnaderna har dock
på senare tid reducerat denna fördel. Frihandelsavtalet med EG
ger sedan 1984 tullfrihet för pappersexporten från Sverige.
Det fria tillträdet till EG-marknaden är väsentligt, men betydelsen av tullfrihet gentemot tredje länder minskar successivt. Säkrad tillgång på elkraft till internationellt sett
låga priser har hittills utgjort en mycket viktig konkurrensfördel. Detta gäller framför allt gentemot den växande västeuropeiska hemmamarknads! ndustrin.
Till branschens konkurrensnackdelar hör främst det höga löneläget i Sverige samt de höga kostnaderna för virkesråvara,
särskilt i förhållande till producenter i Sydamerika, USAs
sydstater och Canada. En väl utbyggd infrastruktur i Sverige
och ett effektivt skogsbruk kan endast delvis kompensera denna
nackdel. Till de negativa faktorerna när det gäller virkesråvaran hör också utbudsproblemen inom skogsbruket. Dessa
orsakas främst av förändrade ägarförhållanden inom privatskogsbruket. En stor del av den privata skogsmarken innehas
numera av personer som hämtar sin huvudsakliga inkomst utanför
skogsbruket. Andelen pensionärer och sterbhus är dessutom hög.
Med denna förändrade struktur gör marginalskatteeffekterna på
den privata ekonomin att avverkningarna dämpas.
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Avverkningarna har under ett antal år legat väsentligt under
den långsiktigt uthålliga nivån. Denna nivå svarar mot industrins nuvarande virkesbehov och täcker virkesförbrukningen även
om hänsyn tas till kända framtida utbyggnader. Nya avverkningsberäkningar, AVB-85, har framlagts, som ger en positiv
bild av virkestillgångarnas utveckling.
Den svenska massa- och pappersindustrin har en liten hemmamarknad, vilket skärper konkurrenstrycket. Branschen är också
utpräglat cyklisk. Efterfrågeförhållandena och lönsamheten
varierar i takt med de internationella konjunkturerna- Som
exempel kan nämnas att 1984 och 1985 har varit högkonjunkturår. Lönsamheten påverkas i betydande grad av de internationella valutarörelserna.
Efter den omfattande strukturrationalisering som genomförts
och de senaste årens lönsamhetsförbättringar har företagens
konkurrensförmåga ökat och deras ekonomiska ställning förstärkts. Investeringarna ligger för närvarande på en hög nivå.
Branschens framtidsutsikter betraktas allmänt såsom goda under
förutsättning att kostnadsutvecklingen inte överstiger våra
konkurrentländers och branschens komparativa fördelar inte
rubbas. Den framtida valutautvecklingen utgör dock en osäkerhetsfaktor.
Enligt den av Jaakko Pöyry 1985 för industridepartementet
genomförda studien "Svensk massa- och pappersindustri inför
1990-talet" har branschen en förmånlig struktur jämfört med de
viktigaste konkurrentländerna. Detta gäller särskilt för produktområden som tidnings- och finpapper samt avsalumassa.
Enligt studien är produktiviteten i fabrikerna hög.
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5.1.0.3 Tillämpad strategi
Produktionsinriktningen styrs ytterst av marknadsförutsättningarna, dvs av avsättningsutryiwnet och konkurrensläget för
olika produkter. Expansiva papperskvaliteter är tidningspapper, trähaltigt tryckpapper, finpapper, vissa slag av kartong
- främst vätskekartong - samt kraftliner. Säckpapper och annat
kraftpapper visar volymsmässigt stagnation eller tillbakagäng.
I de stagnerade sektorerna gör sig konkurrens frän andra
material - främst plast - gällande.
Med hänsyn till marknadens krav och den relativt dyra och, vad
gäller utbudet, knappa virkesråvaran i Sverige, inriktas produktionen i ökande grad mot virkessnåla produkter såsom mekaniska och kemimekaniska massor, tidningspapper och andra
papperslag för vilka högutbytesmassor med fördel kan användas.
Utvecklingen av de nya mekaniska massaslagen (TMP, CTMP)
har i betydande utsträckning skett i Sverige och givit
branschen ett försteg som det är angeläget att utnyttja.
Den tillämpade strategin uppfattas som naturlig. Marknadens
krav och önskemålet att hushålla med virkesråvaran kan i stor
utsträckning förenas.
Att reducera exportmassans *ndel i total exporten genom ökad
integration framstår som önskvärt av flera skäl. Konjunkturkänsligheten är särskilt stor för massa med besvärande kastningar i prisnivå och lönsamhet. En skärpt konkurrens från nya
producentländer med låga virkeskostnader träffar i första hand
exportmassan som huvudsakligen består av kemisk massa. Det
försteg ur kvalitetssynpunkt som långfibrig skandinavisk massa
länge har haft på den internationella massamarknåden minskar
nu delvis i betydelse. Viktiga framsteg har gjorts i andra
länder när det gäller at» utnyttja billigare massor, t ex
eukalyptusmassa, för olika slag av papper.

1)

TMP, Thermo Mechanical Pulp, framställs genom att fl is
förvärms med ånga och sedan mals mellan raffinorsk i vor. CTMP, Chemi Thermo Mechanical Pulp, har utvecklats ur TMP. Flisen utsätts i detta fall även för
en kemisk förbehandling. Vid tillverkning av mekaniska
massor åtgår ca hälften av den virkesmängd som förbrukas vid produktion av kemiska massor.
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I fräga om pappersproduktionen i Sverige gör sig två olika
strävanden samtidigt gällande. Dels vill företagen ta tillvara
de kostnadsfördelar som en integrerad storskal ig produktion
kan ge, dels söker man sä långt möjligt anpassa produkterna
till kundernas krav, vilket innebär ökad specialisering.
Den tillämpade strategin medför att förädlingsgraden successivt stiger i branschen. Genom högre förädlingsgrad erhålles
oftast en stabilare avsättning och en förbättrad ekonomi i
produktionen. Oetta ger i sin tur positiva effekter för
samhället genom växande exportintäkter och säkrare
sysselsättning.
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5.1.1

Elförbrukning

5.1.1.1 Elkostnadens andel av saluvärdet
Enligt officiell statistik (SCB) gällande år 1984 utgör elkostnaderna ca 6 % av saluvärdet för produkterna. Ser inan i
stället till elkostnadernas andel av förädlingsvärdet uppgår
elkostnaden till uppemot 15 X.
Eftersom massa- och pappersindustrin är en heterogen bransch
vad avser tillverkningsprocesser utgör de ovan redovisade
siffrorna endast ett generellt mått på elkostnadsnivån. Dessutom gör relateringen till saluvärdet att det framtagna värdet
är konjunkturberoende. Oetta kan åskådliggöras genom följande
exempel:
Även om elförbrukningen inom hela massa- och pappersindustrin
enligt SCB-statistik ökat från 1983 till 1984 så har saluvärdesandelen minskat från 6,3 till 5,9 % beroende pa att 1984
var ett högkonjunkturår.
Elpriskänsligheten belyses mera ingående i ansnitt

? T

5.1.1.2 Total elförbrukning 1984
Enligt senaste officiella statistin för 1984 var den totala
elenergi förbrukningen (inklusive elpannekraft) följande:
34111 + 34112 Massa- och pappersindustri

15 829 GWh

Att gå närmare in på energi uppgifter för delbranscher inom
massa- och pappersindustrin (34111 + 34112) baserade på SCBstatistik är inte meningsfullt då stor överlappning förekommer
mellan delbranscherna; den totala elkonsumtionen för en fabrik
som tillverkar flera produkter, vilka faller under olika delbranscher, registreras enbart på en delbransch.
Förutom SCBs officiella statistik finns välunderbyggd energistatistik i rapporten "Energiförbrukning i massa- och pappersindustrin 1984" som upprättas av Svenska Cellulosa- och
Pappersbruksföreningen (SCPF). El energi förbrukningen i inassaoch pappersindustrin 1984 var enligt denna statistik 16,0 TWh
inklusive 1,1 TWh för elångpannor. Uet kan konstateras av
överensstämmelsen mellan de båda statistiska uppgifterna är
relativt god.
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5.1.1.3 Icke produktionsrelaterad elförbrukning

Den praktiskt taget enda elförbrukningen av någon betydelse
som är substituerbar är den som används för el ångpannor. Behovet var 1,1 TWh 1984 och har sjunkit t i l l 0,6 TWh 1985.
Huvudparten är av typen avkopplingsbar kraft, dvs den kan inte
utnyttjas när det är brist på elenergi i kraftsystemet.
Elångpannorna är endast en kortsiktig lösning som används så
länge prisförhållandena mellan alternativbränslet och el gör
det lönsamt. El taxan varierar över året och elkostnaderna
fluktuerar dessutom från timme t i l l timme. Oetta gör att
bruken idag ständigt bevakar detta och alternerar energiform
kostnadsoptimal t.
Generellt gäller att elpannorna slås ut då elpriset överstiger
bränslepriset räknat som effektivt värmevärde. Som ett exempel
kan nämnas att vid en oljeprisnivå på ca 13 öre/kWh motsvarande ca 1400 kr/rn^ {Aug.-86)kan elpannorna rent ekonomiskt enbart motiveras för värmeproduktion vid ett elpris som understiger ca 14-15 öre/kWh.
Annan substituerbar elanvändning än elpannor är vissa eldrivna
pumpar för vakuum i indunstningsstationer som skulle kunna
utbytas mot ångejektorer. I praktiken rör det sig emellertid
om försumbara kvantiteter elenergi.
Vidare är elenergi för d r i f t av värmepumpar och ångkompressorer i indunstningsanläggningar substituerbar. Värmepui.ipar
finns det mycket l i t e t av inom massa- och pappersindustrin och
kompressorindunstning finns endast installerad i en s u l f i t fabrik.
Eftersom värmefaktorn för kompressorvärmepumpar är ca 3 skall
det t i l l större ändringar än som angivits i energi prisscenar1et beträffande prisrelationen mellan e l - och bränsleenergi
för att en installerad värmepump inte längre skall användas.
Elförbrukningen t o t a l t är kanske 50 GWh/ar.

Eldrivna infratorkar för fuktprofiireglering i pappersmaskiner
och i förekommande fall för torkning vid bestrykning kan
tänkas vara utbytbar inot gasdrivna sådana. Även här torde det
röra sig om mindre kvantiteter elenergi. Uppskattningsvis
50 GWh/är förbrukas idag i IR-torkar. Ombygjnad av torkdelen
i en pappersmaskin frän IR-torkning till bränsiebaserad torkning kräver stora investeringar.
Utöver el ångpannorna är således mycket litet av el energi förbrukningen i massa- och pappersindustrin substituerbar. En
summering av denna övrigpost kan uppskattningsvis ge
100 GWh/år.

Substituerbar el
1984

Tänkbara bränslen
vid substitution

Anm

El ångpannor
Övrigt

1 ,1 TWh
0 ,1 TWh

Summa

1 ,L TWh

-

Interna bränslen t.e
avlutar, bark
Externa bränslen t.ex. olja, kol, gas
och biobränslen

Observera att elpannorna utnyttjades i hög grad under
1984. Brist på el i kraftsystemet (avkopplingsbar
kraft) samt det faktum att prisrelationen mellan
bränslen och el förändrats har gjort att ovan angivna
värden for substituerbar el ej gäller för 1985 och
1986. Totala förbrukningen av el i massa- och pappersindustrin har ökat, men andelen elpannekraft har
minskat, även i absoluta tal.
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5.1.1.4 Produktionsrelaterad elförbrukning

Massa- och pappersindustrins elkonsumtion beror i hög grad pä
producerade mängder massa och papper och pä produktionsinriktning.
Vid massaframställning är det stor skillnad i elätgäng mellan
kemisk och mekanisk massa. För den senare sker fiberfrilägyningen pä mekanisk väg, vilket förbrukar mycket elenergi.
Enbart defibreringen förbrukar 1000 - 2300 kWh/ton beroende pä
kvalitet. Exempel pä den senare kvaliteten är massaframställning vid tidningspapperstillverkning, som till 90-95 • oestär
av mekanisk massa. Genom värmeätervinning i defibreringsprocessen kan pappersframställningen bli sä gott som självförsörjande pä värme för torkningen. Värmen är dock indirekt
framställd med el.
För den kemiska massan, t ex blekt sulfatmassa, frigörs fibrerna ur veden pä kemisk väg med hjälp av vär»ie och kemikalier. Vedutbytet är ca 50 %; det atgar dubbelt sä mycket ved
per ton massa jämfört med mekanisk massafreinstall ning. Frän de
utlösta vedsubstanserna tillsammans med fallande bark kan
praktiskt taget hela den kemiska processens energibehov tillgodoses i form av värme, dels för själva processen, dels för
mottryckskraftproduktion för att täcka större delen av processens el behov.
Det rader alltså klart skilda förutsättningar för den kemiska
och den mekaniska processen beträffande utnyttjandet av tillgänglig rävara och behov av elenergi. Oetta omnämns ytterligare i avsnitt £.1.2 där konsekvenser av ett fördubblat elpris
behandlas.
Förutom i de mekaniska massaprocesser. 3 är el energibehovet
beaktansvärt för målning av de kemiska massorna för att utveckla fibrernas styrkeegenskaper för olika papperskvaliteter.
Den dominerande användningen av elenergi är dock för pumpar
och fläktar med tyngdpunkt pä pumpar. Beträffande elförbrukningens fördelning, totalt för branschen, hänvisas till tabell
pä sid 91.
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Följande figur visar exempel på elanvändningens fördelning vid
produktion av kemisk massa resp. mekanisk massa (TMP). 1 posten övrigt ingår huvudsakligen drifter av maskiner samt också
en mindre elförbrukning för kontor, verkstäder, belysning och
rökgasrening i elektrofilter.
ELFÖRBRUKNING
KHh/ten i

2000 _

IOOO

_

BUKT

Figur 5.1

SUSATMASSA
AVSALU

WR-UASSA
(puwpma—e)

Elförbrukningens fördelning vid kemisk resp.

•ekanisk massatillverkning (källa: XF-IPK)
Uppgifterna t i l l figur 5.1 är hämtade frän två anläggningar
som kan anses vara relativt branschtypiska.
Figuren avser att ge en jämförelse av elinsatsen vid kemisk
resp. mekanisk framställning av massa.
Det bör framhållas a t t dessa massatyper används för olika
ändamål vid tillverkning av papper. I detta exempel är sulfatmassan för avsalu i torkad form medan TMP-massan är en pumpbar
suspension, varav t ex tidningspapper kan tillverkas 1 en
vidstäende pappersmaskin.
För tillverkning av blekt sulfatmassa används bl a blekkemikalier. Framställningen av dessa är i sin tur också mycket
elkrävande. Denna elförbrukning, som faller inom redovisningen
för kemisk industri, Innebär ca 230-350 kWh/ton massa omräknat
t i l l specifika t a l .
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Endast undantagsvis skulle det kunna vara möjligt att ersätta
större elmotorer med ångdrivna direktturbiner (med bränsle som
energikälla) därför att de små turbinerna har sämre verkningsgrad än en större ångturbin med el generator (även inkluderat
distributions- och motorförluster). Detta förhål lande gäller
även vid mycket höga elpriser. I bada fallen måste dessutom
processvärmeförbrukare finnas, vilka kan använda värmet i
mottrycksångan.
När det gäller effektiviseringsraöjligheterna för el förbrukande
enheter hänvisas till avsnitt 5.1.2.

I massa- och pappersindustrin ger processernas angförbrukning
vid relativt laga tryck en möjlighet att producera mottryckskraft. Möjlig mottryckskraftproduktion begränsas emellertid av
processernas värmebehov. Med hänsyn till värmeunderlaget idag
finns det en teoretisk potential för mottryckskraft pä
4,0 TWh.
Massa- och pappersindustrin har under den senaste 10-årsperioden med radande oljepriser kraftigt minskat värmeförbrukningen i processerna, vilket gör att det värmeunderlag,
som är förutsättning för att generera mottryckskraft, kraftigt
har reducerats. Uppskattningsvis har potentialen för mottryckskraften minskat med drygt 1 TWh sedan 1970-talets mitt.
Under 1984 yar dessutom relationen mellan olje- och elenergipriset sådant att det inte var lönsamt att göra mottryckskraft
i befintliga anläggningar. Produktionen av mottrycksel begränsades härvid till 2,4 TWh 1984; huvudsakligen genererad med
internt tillgängliga bränslen såsom lutar och bark.
Med dagens prisrelation mellan el och bränslen är mottryckskraft baserad på olja återigen lönsamt 1 befintliga anläggningar. För närvarande tdrde möjlig mottryckskraft begränsas
av den installerade effekten som innebär en praktiskt möjlig
energiproduktion av maximalt 3,6 TWh/år.
Elprisutvecklingen på sikt far stor betydelse för produktionen
av mottryckskraft. Här spelar emellertid även bränslepriset en
stor roll. Med hänsyn till värmeunderlaget finns en teoretisk
teknisk potential på högst 4,5 TWh 1990 och 4,7 TWh 1995 vid
normal produktlon.

Den teoretiska potentialen 4,7 TWh 1995 svarar mot en praktiskt tänkbar nfvå pä 4,0 TWh. För att kunna uppfylla denna
prognos erfordras en ökning av turbinkapaciteten och/eller en
förbättrad utnyttjandegrad i redan befintliga installationer.
Huruvida man kan räkna ined ett ytterligare högre utfall är
beroende av hur värmeunderlaget utvecklas. Vid e t t lagt
bränslepris i förhallande t i l l elpriset är det möjligt att
värmebesparingarna inte drivs så långt som har förutsatts i
prognoserna. Oetta skulle medföra ett större värmeunderlag,
vilket i sin tur skulle kunna möjliggöra en marginell ökning
av mottryckskraftgenereringen. Genom att investera i pannor
med högre panntryck kan potentialen höjas något för mottryckskraftgenerering. Oetta innebär emellertid mycket omfattande
investeringar orh kan endast tänkas bli aktuellt vid utbyte av
uttjänta pannor.

Sa^nfattning^_Produlctionsrelaterad_elanyandn1ng_1984
Icke substituerbar el 1984:
(16,0-1,2 = 14,8 TWh)

14,8 TWh * )

Mottr^ckskraft
Praktiskt tänkbar mottryckspotential med
hänsyn t i l l värmeunderlaget i nuvarande
processer 1984

3,6 TWh * * )

Praktiskt tänkbar mottryckspotential 1995
med hänsyn t i l l värmeunderlag enligt
prognos

4,0 TWh * * )

*)

Mottryckskraft uppgick 1984 t i l l 2,4 TWh motsvarande
ca 15 % av totala elförbrukningen ino.n massa och
papper. Genom att utnyttja hela mottryck sk ra Hpotentialen skulle man kunnat generera 3,6 TWh motsvarande
22 % av a l l elförbrukning 1984. Tillämpas SCB's
statistik skulle produktionsrelaterad elanvändning bli
14.6 TWh.

**)

Potentialen kan vara något högre beroende på om värmebesparingarna ej drivs så långt samt an branschen ökar
sin produktion mer än beräknat enligt standardfall 1
prognosen. Potentialen kan också bil lägre om branschen får vidkännas lönsamhetsförsämringar ( t ex t i l l
följd av fördubblade elpriser) och därmed minskad
produktion.
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5.1.1.5 Branschens prognos beträffande fraatida produktlon och
samhörande energiförbrukning
Massa- och pappersindustrins framtida struktur och produktion
bestäms först och främst av efterfrågan på branschens produkter, men även av tillgängen på fiberråvara och av företagens
ekonomiska styrka och förmåga att genomföra nödvändiga investeringar.
Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, SCPF, har under
vintern 1986 (dvs före det att denna studie aktualiserades)
utarbetat en prognos över kapacitetsutvecklingen och behovet
av energi fram till 1995. En genomgång har gjorts av företagens projekt och planer. En bedömning har skett av den mest
troliga strukturutvecklingen med hänsyn till marknadsförhållandena för olika produkter samt företagens strategier och
förutsättningar i olika avseenden.
Med kapacitet avses den möjliga produktionsförmågan hos industrin. Denna utnyttjas dock endast periodvis fullt ut och
utnyttjandegraden varierar med konjunkturerna. I prognossammanhang utgår man från en genomsnittlig utnyttjandegrad
(över en konjunkturcykel). I SCPFs prognos beräknas kapaciteten för papper och papp öka från 7,6 milj ton 1985 till
8,6 milj ton 1990 och 9,7 milj ton 1995. Vid antagande om 90 %
genomsnittligt kapacitetsutnyttjande erhålles följande produktionstal 1 milj ton 1990 och 1995.

1985
Faktisk
prod.

1990
90 % kap.
utnyttj.

1995

90 % kap.

90 % kap

utnyttj.

utnyttj.

Papper

4,6

4,5

5,1

5,8

Papp

2,4

2,3

2,6

2,9

Totalt

7,0

6,8

7,7

d,7

Utifrån den bedömda produktionen för papper och papp 1990 och
1995 har användningen av olika slag av mekanisk och kemisk
massa samt returpapper och fyl1nadsmedel framräknats.

Som en följd av att produktionen av trana!ti9a pappersslag framför a l l t tidningspapper - beräknas stiga, ökar behovet av
mekanisk massa. En kraftig förskjutning mot TrtP/CTHP väntas,
medan produktionen av slipmassa minskar
. TMP-massa används
framför a l l t för tillverkning av tidningspapper. Oen uppvisar
bl a förbättrade tryckegenskaper. CTMP kominer att användas
inom ett bredare produktregister än TMP, bl a för olika slag
av kartong, sanitetsprodukter ch finpapper.
Den i prognosen redovisade beräknade förbrukningen av olika
slag av massa och andra insatsvaror för papperstillverkning i
Sverige 1990 och 1995 framgår av följande tabell angiven i
milj.ton:

1985
faktisk
prod.

90 % kap.
utnyttj.

1990
90 % kap.
utnyttj.

1995
90 % kap
utnyttj.

Massa
- därav TMP/CTMP
-M
slipmassa

6.1
1.2
0.7

5.9
1.2
0.7

6,8
1.5
0.7

0,4

Returpapper
(räknat som massa)

0,6

0,6

0.8

0,8

Fyllnadsmedel

0,3

0.3

0,4

0,0

7.6

Exporten av massa har antagits sjunka frän 3,0 milj ton 1985
t i l l 2,7 milj ton 1990 och 2,5 milj ton 1995. Oen totala
massaproduktionen skulle därmed utgöra 9,5 milj ton 1990 och
10,1 milj ton 1995. Tendenserna mot ökad integration fortsätter således och en a l l t mindre del av massaproduktionen
exporteras.

1)

Se not sid 4.
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I samband med prognosarbetet har en översyn gjorts av åtgångstalen för energi med utgångspunkt från en genomgång av teknikutvecklingen och andra bestämmande faktorer.

Ingvärme, GJ/ton
exkl roottryckskraft
1984
1990
1995
Bl. sulfat

l)

Obl. sulfat

Elkraft, kWh/ton
1984

1990

1995

torKad
pump

15,1
10,8

14,4
10,3

14,0
9,8

840
830

860
850

d5U
840

torkad
pump

15,1
7,7

15,0
7,5

15,0
7.4

750
525

700
550

700
540

Slipmassa

pump

0,3

0,2

0.2

1760

1700

1700

TMP/CTMP

pump

0,4

0,3

0,3

2315

2350

2300

Tidningspapper

5,3

4,9

4,7

580

565

560

Säckpapper

7,9

7,8

7,7

1005

1005

1005

Finpapper

7,7

7,6

7,5

770

760

745

Kraftliner

4,8

4,6

4,5

440

440

440

Anm.

För papperssortimenten avser åtgångstalen enbart förbrukningen
i papperstillverkningsledet.
Åtgångstal en på värmesidan visar alltjämt en junkande
tendens. De specifika elåtgångstalen fortsätter i flertalet
fall sin uppåtgående trend fram till 1990, varefter en viss
nedgång sker på grund av att energisparande åtgärder får
genomslag.

1)

Vid tillverkning av blekkonikaller åtgår mellan 230
och 350 kWh/ton blekt massa, vilket Inte Inräknats 1
här redovisade åtgångstal.
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Som resultat av de 1 SCPF-prognosen gjorda antagandena beträffande produktionsvolymen och specifika atgangstal erhålles
följande utveckling av den totala energiförbrukningen:

1984
faktisk 90 % kap.
prod.
utnyttj.
Bränsle
- varav olja

milj nr* oe

TWh
Elkraft
H
mottryck
- varav

1990
90 % kap.
utnyttj.

1995
90 % kap.
utnyttj.

4,2
0,7

4,3

4,4

0,7

0,5

0,4

14,9

14,4

16,3

18,2

2,4

2,3

4,3

4,0

Förbrukn.ngstalen för elkraft inkluderar inte avkopplingsbara
el ångpannor. Deras el behov uppgick 1984 till drygt 1 TWh och
0,6 TWh under 1985. Förbrukningen redovisas i tabellen ovan
som en del av bränsleförbrukningen.
Under ett Sr med högkonjunktur stiger produktionen och därmed
energiförbrukningen. Behovet av elkraft uppgår dä till ytterligare ca 1 TWh. Enl*gt prognosen innebär detta att efterfrågan på elkraft år 1990 och 1995 skulle uppgå till minst 17
resp. 19 TWh.

Komentarer t i l l SCPFs energi prognos

I SCPF-prognosen har antagits att oljepriset ar 1995 koraner
att i fast penningvärde ligga väsentligt lägre än 1985, men
att en gradvis återhämtning sker frän nuvarande laga nivå
(1986). Elpriset har antagits b l i realt oförändrat.

Den stigande elförbrukningen i branschen förklaras av ökande
produktion, inriktningen mot vedsnålare men samtidigt mera
elkrävande produkter samt av att åtgångstalen i allmänhet inte
väntas visa någon väsentlig nedgång under den närmaste 1Uårsperioden.
Elbesparingar är avsevärt svårare att uppnå än värmebesparing.
En viktig orsak är att elkraften endast i mindre inan är substituerbar. Substitutionsfrågan diskuteras närmare i avsnitt 5.1.2.3. Vid branschens beräkning av elåtgangstalen för ar
1995 har antagits att etablerade metoder för att spara cl har
utnyttjats. Varvtalsreglering, förbättrade verkningsgrader hos
motorer och transformatorer liksom bättre processreglering och
processövervakning är åtgärder som innebär minskat elbenov och
som också karakteriseras av att bepövad teknik finns tillgänglig. Besparingspotentialen är dock liten och motverkas
bl a av en trend mot högre massakvalitet (ökad raffinering,
målning samt övrig utrustning för detta ändamål), som ökar
elbehovet per ton produkt. Åtgärder som förutsätts leda till
ett högre specifikt elbehov år 1995 är ökad autoinatisering,
utnyttjande av infraröd torkteknik och olika typer av vårropbesparingsåtgärder, t ex värmeåtervinning via värmepumpar. I
åtgångstalen har dessutom dagens miljövårdskrav förutsatts.
Ytterligare skärpning av miljökraven innebär en ökad el åtgång.
Effektiv1ser1ngsmöjl1gheterna beskrivs utförligt 1 avsnitt
5.1.2.3.
De 1 SCPF-prognosen redovisade åtgångstalen speglar nettoeffekten av åtgärder som medför högre respektive lägre specif i k t elbehov.

8-16-716

5.1.2

Fördubblade elpriser

5.1.2.1 Förutsättningar
I det scenario för en kärnkraftsavveckling 1987-97 som energiverket uppställt förutsätter inan att priserna på elkraft skall
ungefär fördubblas. Huvuddelen av prisstegringen tänks inträffa redan under aren 1987-90. Detta tolkas av branschen på
så sätt att skatter koinner att utnyttjas som medel för att
snabbt föra upp elpriset till en hög nivå.
För industrins del antar verket att de kraftigt höjda elpriserna bl a leder till att substituerbar elkraft byts ut inot
andra energiformer, att el sparandet intensifieras, att företagen ändrar sin produktmix i riktning mot energisnålare produkter samt att delar av industrin läggs ned.
I det inledande avsnittets. 1.2.2 berörs anpassningsmöjligheter.
Det efterföljande avsnittet 5.1.2.3 beskriver sedan de konsekvenser som ett fördubblat elpris kan komma att få för
branschen.
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5.1.2.2 Anpassningsmöjligheter
Substitution
Den icke produktionsrelaterade elförbrukning som redogjorts
för i avsnitt 5.1.1.3 substitueras redan idag vid radande energiprisförhållanden. Den avgjort största förbrukningsposten
inom icke produktionsrelaterad elförbrukning är el till elIngpannor. Dessa kommer definitivt ej att köras kontinuerligt
om det förespeglade elprisscenariet blir verklijhet. Det är
dock branschens uppfattning att även om elprisökningar kan
komma att bli aktuella i framtiden kommer det alltid att finnas billigare "överskottselkraft" att tillgå i kraftsystemet
vid vissa tider. Branschen komner, pä samma sätt som idag,
även i framtiden att bevaka aktuella elpriser timme för timme
för att optimera sin energitillförsel.

H1tt111s_geno5förda_insatser
Genom det av staten finansierade energiforskningsprogrammet,
som löper i trearsetapper sedan 1975/76 har under arens lopp
genom STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling) betydande medel
kunnat ställas till förfogande, inte minst till massa- och
pappersindustrin, för forskning kring energisparande i processerna. Industrin har i planeringsarbetet aktivt medverkat
till en kraftig förskjutning av medel ti 11 gångarna i riktning
mot ökade insatser pa områdena mekanisk massabearbetning och
mainingsteknik.
Genom SCPFs Energikommitté har genomförts återkommande inventeringar av angelägna forskningsuppgifter, som kan leda
till ett minskat specifikt elberoende i industrins processer.
Resultatet har sammanställts och distribuerats till skogsföretagens utvecklingsavdelningar, alla tänkbara forskningsinstitutioner, enskilda forskare och ansiagsbeviijande organ.
Genom Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningens
(SPCI) publikationer och på andra vägar har insatser gjorts
för att öka kunskapsspridningen och i SCPFs nya energi- kompendium har elsparmetoder fått stor plats. Dessutom har SPCI
utgivit en manual för el besparing som spridits till ansvariga
ute på bruken. Till en "elspardag" i början av året drogs
samman landets expertis för en ny genomgång av elsparuppslag.
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Man konstaterar dock att besparingsprojekten pa el si dan varit
fa, nedan flödet av projekt for värmehushållning varit ynnigt.
Det är ej pengar som felats forskningen kring massa- och
pappersindustrins elanvändning, det är utveckiingsdugliga
projekt.
Trots stora insatser har man, som framhällits tidigare, kunnat
identifiera endast en mycket nattlig besparingspotential.
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I vissa el förbrukande processavsnitt kan en ytterligare effektivi sering av processen kooma i fräga som en följd av kraftigt
ökande elpriser.
Det finns en strategisk fråga som är intimt förknippad med
elförbrukningen inow massa och papper. Den hänger samman ined
att vedråvaran ar bade en fiber- och energirävara. Ytterligheterna vid tillverkning inom massa- och pappersindustrin kan
beskrivas som att man antingen utnyttjar vedens fibrer i den
utsträckning som behövs för produkten och använder resterande
mängd för energiförsörjning eller sa maximerar man utnyttjandet av veden som fiberråvara.
För företagen avgörs valet av strategi helt av vad slags
produkter marknaden efterfrågar. Oärför är det viktigt att
skilja pä strategiskt riktig elanvändning och effektiv elanvändning i syfte att spara el.
För att ge en schematisk bild av hur elenergianvändningen
fördelar sig inom hela massa- och pappersindustrin redovisas
nedanstående tabell:

PUMPAR, aAKTAR, OMRORARE OCH
ÖVRIGA MOTORDRIFTER

9,6 TWh

60 1

RAFFINERING OCH
MÅLNING

4,8 TWh

30 %

ELXNGPANNOR

1,1 TWh

71

0.5 TWh
16,0 TWh

3X
100 f

BELYSMIII6, ÖVRI6T

Tabell "Elenergins fördelning" (källa If 1984)

Oen övervägande delen av elanvändningen gar t i l l pumpar och
fläktar med tyngdpunkt pä pumpar. Det kan äter noteras att utnyttjningen av elpannekraft ständigt regleras 1 bruken. Detta
beror pä att utbudet av el pä kraftmarknaden ändras timme för
tifl

Inom tre huvudområden är det realistiskt att tänka sig en
ytterligare effektivisering till följd av ökande elpriser.
1)
2)
3)

Effektivare raffinering och saining
Förbättrad processtyrning
Förbättrad process- och aniaggningsutformning

Effektivisering kan ske med dels befintlig teknik, dels under
förutsättning att uppnådda forsknings- och utvecklingsresultat
även kan omsättas i praktiken.

Raffinering och målning svarar 1984 för ca 3C % av elkraftbehovet inom inassa- och pappersindustrin.
Elförbrukningsnivåerna för tillverkning av TMP-massa rör sig
om totalt 2 iOO kWh/ton inassa i dajens processer varav ldOO2 000 kWh/ton massa åtgår vid själva raffineringen. Det är
känt från forskningsresultat att sonderdelningen av vedravaran
rent teoretiskt kräver mindre energi än den energi soin används
i praktiken.
En stor del av el energi insatsen kan återvinnas efter raffinörerna i form av ånga. Återvinningen av ånga frän en raffinör
kan ske med en energimängd som uppgår till uppemot 70 % av
insatt elenergi. Oetta svarar mot ett termiskt värmevärde på
ca 1 400 kWh ånga/ton massa.
Mot bakgrund av det angivna elprisscenariet kommer naturligtvis effektiviseringsmöjligheterna att ytterligare aktualiseras. Fullständigt införande av bästa tillgängliga teknik idag
skulle praktiskt kunna innebära en specifik energi förbrukningsminskning på högst 10 I inom området raffinering och målning. Detta kräver dock omfattande investeringar.
Teknik för att ytterligare minska elåtgången vid raffinering
har identifierats och visat goda resultat vid laDoratorieförsök. Uppemot 20 % lägre el energi förbrukning, jämfört med
genomsnittlig teknik idag har uppnåtts vid raffinering. Besparingen motsvarar ca 400 kWh/ton massa.
Vid försök i större skala nar resultaten dock inte kunnat
upprepas. Trots att forskning har pågått i flera år krävs det
uppenbarligen ytterligare forskning kring defibrering och
fiberbearbetning innan ett genombrott för lägre specifik elåtgång kan åstadkommas vid en acceptabel produktkvalitet.
Ett annat område där ny teknik skulle kunna leda till lägre
el åtgång är målning vid papperstillverkning av kemiska massor.
Forskningen har dock ännu inte lett till någon praktisk möjlighet tiM påtaglig sänkning av elinsatsen.
Det tar lång tid innan energisnålare teknik som ännu inte är 1
bruk får genomslag på el åtgångstalen. I utredningar har visats
att det inom massa- och pappersindustrin i inånga fall tar
10 år innan ny teknik har gått från experimentstadiet till att
vara etablerad i stor skala.
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PrgcessJjjnjiSS
Genon de senaste arens utveckling inom styr- och regi ertekniken har nya möjligheter att spara energi uppmärksammats.
Förbättrad processtyrning kan dels öka utbytet av prima produkt, dvs minska kassationer och därigenom minska förluster av
energi i denna materialmängd. Besparingspotentialen uppskattas
i branschen till några procent. Vidare kan en mera utvecklad
processtyrning sänka elförbrukningen för materialtransporter i
processen. Uppemot 60 % av branschens elförbrukning används
för transport av vätska, gas och fasta ämnen. I detta avsnitt
behandlas i huvudsak varvtalsstyrning av pumpar och fläktar.
Den traditi» ella styr- och regierfunktionen i dessa sammanhang är att lata pumpar och fläktar arbeta med en konstant
kapacitet och sedan reglera genom att strypa ned flödet med
ventil eller spjäll. Detta sätt att styra flödet frän t ex en
pump innebär energi förluster p g a värmeutveckling i mediet. Denna värmemängd kommer dock processen tillgodo.
Genom att styra pumpens kapacitet via varvtalsreglering kan
pumpens energiförbrukning minimeras. Den vanligaste tekniken
har tidigare varit varvtalsreglering via likströmsdrift. Numera är, tack vare elektronikens utveckling, varvtalsreglering
genom frekvensstyrning av asynkronmotorer ett konkurrenskraftigt alternativ. Åtgärden är mest lönsam pä större motorer,
varför dessa i första hand konverteras. Kontinuerlig översyn
sker idag i branschen, men installationer sker främst i samband med ny- och reinvesteringar och i mindre utsträckning i
befintliga system där det kan vara svart att uppnä lönsamhet.
Genom utbyte av gamla elmotorer till nya motorer med högre
verkningsgrad kan 2-3 % sparas. Som ett exempel kan nämnas att
en omfattande undersökning för några är sedan om möjligheterna
att minska el energi förbrukningen genomfördes i ett större bruk
som tillverkar blekt sulfatmassa. Följande noterades:
*
*

Vissa pumpar var överdimensionerade
Vissa pumpar kördes hart strypta

Genom Installation av ett flertal varvtalsregierade pumpar
samt viss modifiering av rörsystem nädde man en besparing av
22 400 MWh/är, motsvarande drygt 6 I av total elförbrukning.
Investeringen uppgick till ca 10 000 kkr.
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En bedömning är att besparingspotentialen för hela industrin
kan pä sikt röra sig om högst 10 %. Besparingspotentialen
beror dock av kapacitetsutnyttjandet. Vid högt kapacitetsutnyttjande minskar besparingspotentialen i specifika matt matt.
Oet bör nämnas att inom sektorn papperstillverkning är flertalet stora pumpar vartalsreglerade.
Branschen har genom en av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) tillsatt kommitté nyligen utgivit en
utförlig handledning riktad till drift- och underhallsansvariga beträffande uppföljning och åtgärder avseende fabrikens elförbrukning för vätsketransporter.

Efter en första grov sönderdelning av råveden till fl is sker
alla processtegen i kraftigt utspädda vattensuspensioner.
Genom att öka koncentrationerna kan elinsatsen för pumpning av
vätskor minskas. Att konvertera processen till högre koncentrationer innebär avgörande ingrepp i produktionsprocessen. Att
effektivisera elanvändningen enligt denna punkt och att samtidigt behålla produktkvalité och produktionskapacitet kräver
stora investeringar.
HC- (high consistency) och MC- (medium consistency) teknik
finns dock koirmersiellt tillgänglig, men har ännu endast
installerats i några anläggningar. Tekniken innebär att massakoncentrationen ökas i fiberlinjen. Oetta medför enklare processlösningar och mindre pumpbehov. El energi förbrukningen kan
sänkas vid si 1 ning, pumpning, virvel rening och rejekthantering. Även i blekeriet kan viss elbesparing uppnås. Tekniken
kan komma ifråga vid nybyggnad eller stora ombyggnader. Besparingspotentialen rör sig i mycket runda siffror om 50100 kWh/ton massa.
Vid större ny- och ombyggnad kan den generella layouten anpassas för att minska erforderligt pump- och fläktarbete.

t n l i g t SCPFs energiprognos ökar behovet av elkraft frän
14,9 TWh 1984 t i l l 18,2 TWh vid ett tänkt medelkonjunkturår
1995 (vid ett högkonjunkturer 19 TWh). Av ökningen på 3,3 TWH
beräknas den egna mottryckskraftproduktionen öka med 1,6 TWh
och köpt el med 1,7 TWh. Ny teknik har enligt prognosen inte
bedömts påverka åtgångstalen näianvärt under perioden. Enligt
branschens energi prognos (1985-1995) kommer således en ökande
produktionsnivå samt övergåny t i l l processer med högre råvaruutnyttjande att leda t i l l ökande elförbrukning t o t a l t sett.
Genom att studera de redovisade möjligheterna att e f f e k t i v i sera elanvändningen kan följande konstateras beträffande
effektiviseringsmöjligheterna fram t o m 1995.
Det är viktigt att notera att de flesta av de uppräknade å t gärderna är sådana som industrin arbetar med även under förutsättning att elpriset inte ökar nämnvärt i framtiden. Dessutom
avspeglar sig intresset i forskningsinsatser samt genomförda
kartläggningar av el besparingspotentialen i bruken med efterföljande åtgärder.
Exempel pä detta gavs i det tidigare stycket " H i t t i l l s genomförda insatser" på sid 20.
Ett genomslag av ny teknik i form av MC-teknik (medel konsistensteknik, med en potential på 50-100 kWh/ton massa) skulle
kunna resultera i 0,5-1 TWh lägre el behov för branschen totalt.
När det gäller processtyrning har en maximal potential tidigare angivits t i l l 10 %. Besparingspotentialen baseras på 1984
års förbrukning för pumpar, fläktar o dyl, vilket var ca 60 %
av total elförbrukning. Maximalt möjlig besparing blir med
känd och praktisk tiliämpbar teknik knappt 1 TWh.
Den sammaniagrade maxpotentialen för elenergibesparing inom de
två identifierade områdena ovan torde röra sig om 1,5-2 TWn
räknat på tänkt totalförbrukning 1995 på 18-19 TWh.

Ny raffineringsteknik (med 20 % lägre energibehuv för raffinering motsvarande ca 4U0 kWh/ton TMP) skulle kunna ge ytterligare 0,8 TWh 1995. I det fallet kan anmärkas att värmeätervinningen i TMP-processen, som ersätter olja, minskar med en
motsvarande mängd energi. Dessatom har uppnådda resultat frän
laboratorieförsök ännu ej kunnat bekräftas i praktiken och kan
därför endast sägas representera en teoretisk besparingspotential. Det bör noga påpekas att det dä krävs ett nära no3
100 %-igt genomförande av ovan nämnda tekniker.
Sammanfattningsvis kan konstateras att besparingspotentialen
inom massa och papper kan betecknas som ringa.
Slutligen bör det framhållas att såväl långsiktig som kortsiktig el ti 11 gänglighet är av allra största betydelse. Faller
exempelvis periodtalet eller spänningen, även om det är under
mycket kort tid, innebär det som regel totalt driftstopp i
processen.

Ett tänkbart sätt att genom anpassningsatgarder begränsa
effekterna av el prishöjningen kan vara att företagen ändrar
sin produktmix i riktning mot energisnålare produkter.
Möjligheterna att ändra produktionsinriktning inom skogsindustrin är emellertid begränsade, i synnerhet om omläggningen av produktionen förutsätts bli radikal eller skall
genomföras snabbt.
Det har hävdats att den virkesråvara som nu utnyttjas för
massaproduktion i stället bör användas för framställning av
trävaror, eftersom sågverk är mindre energikrävande än massaoch pappersfabriker. Oetta är emellertid en orealistisk tanke
såväl med hänsyn till avsättningsmöjligheterna för trävaror
som med hänsyn till att inassaveden till stor del är olämplig
som tinmerråvara. Svensk produktion av trävaror måste för att
vara konkurrenskraftig inriktas på kvalitet och produkterna
måste anpassas till kundernas krav. Bland skogsbolägen anses
sågverken vara överetablerade på många håll i förhållande till
tillgången på fullgod råvara. Lönsamheten är ofta låg och
nedläggning av vissa stora sågverk har aktualiserats. Marknaden för trävaror 1 Västeuropa har under senare år varit
krympande.

Vad gäller möjligheterna att övergå till skivproduktion kan
erinras om att skivbranscherna kännetecknas av överkapacitet
och betydande lönsamhetsproblem.
En annan ansats är att inrikta massa- och papperstillverkningen på produkter som är särskilt energisnåla vad gäller elkraft
och på detta sätt försöka uppnå bästa möjliga utnyttjande av
produktionsresurserna. Detta innebär i så fall att en återgång
måste ske till kemisk massatillverkning och att produktionen
av energi intensiva pappersslag måste minska. Detta är av skäl
som tidigare berörts praktiskt taget ogenomförbart. Investeringskostnaden för komplett kemisk massaindustri ligger i
storleksordninen flera miljarder kronor.
Viktiga delar av marknadsutrymmet avser trähaltiga pappersslag. Om produktionen i ton massa och papper skall upprätthållas med större andel träfria kvaliteter fordras en större
insats av vedråvara, eftersom dessa är mera virkeskrävande.
Detta ställer i sin tur större krav på att övervinna problemen
ifråga cm virkesutbudet.
Den svenska industrin kommer inte att kunna utnyttja de fördelar som TMP och CTMP ger såväl kvalitetsmässigt som ur råvarusynpunkt, medan expansionen för dessa massaslag fortsätter
i andra länder. De svenska företagens konkurrenskraft kommer
att avta särskilt gentemot länder med låga råvarukostnader,
men även gentemot andra producentländer.
Finansieringen av en omställning kan väntas leda till stora
och akuta problem. Den skall genomföras samtidigt som branscnen får vidkännas en allmän lönsamhets försämring och betydande
kapitalförluster uppstår genom att befintlig kapacitet läggs
ned och inledda investeringsprojekt måste avbrytas. Investeringskostnaden per ton är dessutom väsentligt högre för kemisk
massa än för TMP och CTMP.

5.1.2.3 Konsekvenser
Inledningsvis ombeds läsaren att återknyta till avsnittet
"5.1.2.1 Förutsättningar".
Eftersom elpriserna inkl skatt kommer att öka i Sverige, men
inte i konkurrentländerna försätts den svenska massa- och
pappersindustrin i en mycket besvärlig situation. Den viktiga
konkurrensfördel som internationellt sett låga elpriser utgör
går förlorad. Efter kort tid skulle den svenska industrin
tvingas att betala högre elpriser än företagen i konkurrentländerna.
Priserna på massa och papper sätts på de internationella marknaderna. De svenska företagen kan i regel endast marginellt
påverka prisläget. Märkbart skiljaktiga prisnivåer på hemmaoch exportmarknaderna kan inte upprätthållas med hänsyn till
konkurrenslagstiftning och risken för handelspolitiska repressalier. Industrin saknar därmed praktiska möjligheter att ta
ut kostnadsstegringen på marknaden.
Teoretiskt skulle kostnadsstegringen kunna kompenseras genom
sänkta löner för de anställda och/eller lägre priser på olika
insatsvaror, främst virkesråvara. Att förutsätta en sänkt
lönenivå betecknar branschen som orealistiskt under svenska
förhållanden. Massavedspriset vid fabrik utgörs till största
delen av lönekostnader. Rotvärdesandelen är låg. Marginalerna
för prissänkningar är små, i varje fall vid nuvarande krav på
skogsvård. Om reproduktionsåtgärder och andra skogsvårdsinsatser åsidosätts äventyras den långsiktiga virkestil 1gangen.
Eftersom kostnadsökningen inte kan föras vidare blir resultaten av en isolerad svensk prishöjning på elkraft att konkurrenskraften minskar och lönsamheten försämras.
Totalt för branschen uppgick resultatet efter planenliga avskrivningar år 19B5 till 6,8 miljarder kr. Samma år ^år elförbrukningen exklusive elångpannor 15,6 TWh. Fördubblade
elpriser skulle ha inneburit att resultatet skulle reducerats
till 3,7 miljader kr.
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Effekterna blir naturligtvis olika för skilda produktionsenheter beroende pa produktinriktning. Elkraftkostnadens andel
är särskilt hög för vissa produkter, såsom mekaniska och kemimekaniska massor samt därpå baserade pappersslag, t ex
tidnings- och journalpapper. Prishöjningar på insatsvaror,
t ex blekkemikalier har inte inräknats, vilket ytterligare
höjer elpriskänsligheten.
Av diagrammet på nästa sida framgår hur en elprishöjning påverkar resultatet för vissa anläggningar/rörelsegreoar. Kombinationen en punkt och ett kryss representerar en anläggnir.g/rörelsegren. Figuren omfattar flertalet företag inom
massa- och pappersindustrin.
Anläggningarna/rörelsegrenarna är valda så att de speglar
olika produktionsinriktningar och därmed olika känslighet för
elprishöjningar. Förtsättningarna är att elpriset fördubblas
relativt dagsläget, då elpriset inkl. skatt har antagits uppgå
till 20 öre/kWh som genomsnitt för landet. Priset inkl. skatt
är högre i södra Sverige än i norra och variationer förekommer
också beroende pa olikheter i el abonnemangen. Uppgifterna är
baserade på företagens årsberättelse för 1985 samt på en enkät
avseende företagens elförbrukning, som SCPF genomförde i
början av 1986.
De vinstmått som redovisas är "resultat efter planenliga avskrivningar". Detta mått uttrycker företagets avkastningsförmåga och skall täcka räntor och skatter samt ge skälig avkastning. För att bibehålla anläggningarna i befintligt skick är
avskrivningsbehovet dock oftast större än de planenliga avskrivningarna och ett bättre mått vore "resultat efter kalkylmässiga avskrivningar". Kalkylmässiga avskrivningar grundas på
återanskaffningsvärden och ger en uppfattning om behovet av
framtida investeringar. Resultat efter kalkylmässiga avskrivningar återfinns emellertid inte i företagens årsberättelser
fördelat pl rörelsegrenar/anläggningar.

RESULTAT OCH OMSÄTTNING
FÖR OLIKA ANLÄGGNINGAR/RÖRELSEGRENAR
e
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Massa- och pappersindustrin är som tidigare påpekats en starkt
cyklisk bransch varför lönsamheten måste bedömas över konjunkturcykler. År 1985. som redovisas i figuren, var ett högkonjunkturar liksom i ännu högre grad 1984. Trots det relativt
höga vinstläget 1985 skulle en fördubbling av elpriserna ledd
till sådana kostnadshöjningar att rörelseresultatet drastiskt
skulle minska. I genomsnitt för de undersökta företagen
skulle, allt annat oförändrat, mer än hälften av resultatet
försvinna. Bland de 25 anläggningar/rörel segrenar som granskats skulle 15 få sitt resultat reducerat med mellan 50 och
100 %. Av dessa skulle tre visa negativt resultat och följdaktligen inte kunna täcka sina planenliga avskrivningar.
Det ar självklart att så långtgående förändringar av företagens lönsamhetsmarginaler som en reducering av resultatet
med mer än 50 % får avgörande negativa konsekvenser. Man kan
utgå frän att flera av de planerade investeringarna i nya
pappersmaskiner inte kommer att fullföljas. En avsevärd del av
de nu kända investeringsprojekten avser TMP-massa, tidningspapper och andra energi intensiva produkter. Även investeringsprojekt som gäller andra produkter kominer sannolikt att omprövas. Den tidigare beskrivna strategin med ökad satsning på
vedsnål a produkter kommer inte att kunna realiseras och andra
länder kommer att ta hand om det marknadsutrymme som skulle ha
funnits för den svenska industrin.
Slutsatsen blir att ett antal företag eller fabriksenheter
kommer att drabbas av sådana lönsamhetsproblem att de tvingas
upphöra med sin verksamhet. Detta gäller främst tillverkare
med elenergiintensiva produkter. Risken för att företagen inte
förmår klara lågkonjunkturåren kommer att öka påtagligt.
Ett snabbt genomförande av fördubblade elpriser skulle således
få orimliga konsekvenser för massa- och pappersindustrin. De
begränsade möjligheterna att ändra produktionsinriktningen har
tidigare berörts.
Även om bättre möjligheter till omstrukturering hade förelegat
måste ett omstruktureringsprogram för en så kapi tal Intensiv
bransch som massa- och pappersindustrin läggas över flera
10-tal år. Huvuddelen av investeringarna i branschen kräver
avskrivningstider om 15-20 år. Hänsyn måste tas till tidsbehovet för forskning rörande alternativ teknik och metoder for
Industriell omställning 1 acceptabla former utan alltför kännbar kapitalförstöring.
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5.1.2.4 Slutsatser
Massa- och pappersindustrin kan inte överföra kostnadsstegringarna som följd av kraftigt höjda elkraftpriser på förbrukarna av branschens produkter. Möjligheterna att mildra effekterna genom substitution och elsparande är mycket begränsade.
En viss ytterligare ökning av mottryckskraftgenereringen är
o

o

trolig, men huvuddelen av elkraften måste tas frän nätet.
Eftersom det inte heller är realistiskt att räkna med någon
genomgripande omställning av produktionsstrukturen kommer en
ökning av elpriset i den takt som antagits att leda till allvarliga lönsamhetsproblem för skogsföretagen. Skogsindustrin
ställs inför ett mycket stort strukturproblem som det inte
finns vare sig inarknadsmässiga, tekniska eller finansiella
förutsättningar att lösa inom den avsedda tiden.
Ett offentliggörande av en politisk viljeinriktning med kraftigt försämrade energi vi 11 kor leder till att ett antal planerade investeringar inte kommer att genomföras och att delar av
den nuvarande produktionskapaciteten kommer att läggas ned.
Följden blir en negativ inverkan på handelsbalansen samt att
sysselsättningen i skogsnäringen minskar påtagligt. Ett stort
antal personer kan väntas bli arbetslösa inom skogsindustrin,
skogsbruket och olika servicenäringar. I många kommuner och på
många orter svarar massa- och pappersindustrin och därtill
knutna företag för huvuddelen av sysselsättningen. Massa- och
pappersindustrin svarade 1983 för mer än 50 % av sysselsättningen i 10 kommuner och för mer än 30 % i 20 kommuner.
Det kan antas att skogsföretagen kommer att ompröva sin totala
verksamhet i Sverige. Det är risk för att investeringar inom
skogsindustri sektorn i ökad grad kommer att förläggas utomlands.
Omstruktureringsmöjligheterna för branschen är begränsade. Det
är inte heller realistiskt att räkna med stora förändringar
beträffande kostnader for löner och insatsvaror. Om en anpassning till högre elkraftskostnader tvingas fram är det helt
nödvändigt att det äger rum under en lång tidsperiod (1520 år). Utvecklingen av elsnål teknik måste hinna slå igenom
och produktionsprocesserna modifieras där så är möjligt.
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5.2

PAPPERSVARU- OCH GRAFISK INDUSTRI

5.2.0

Branschbeskrivning

5.2.0.1 Allmänt
Med pappersvaruindustrin avses företag som vidareförädlar
pappersmaterial frän pappersbruken, t ex wellpappindustrin och
övrig pappers- och förpackningsindustri, tapetindustrier och
annan pappers- och pappersvaruindustri. Den största enskilda
homogena gruppen är wellpappindustrin som svarar för ca 25 •
av branschens anställda vilka totalt uppgår till ca 12 000
personer.
Den grafiska industrin sysselsätter ca 45 000 personer och
branschen är representerad med ca 900 arbetsplatser över hela
landet. Branschen bestar i huvudsak av tidningstryckerier,
civiltryckerier, bokförlag och viss förpackningsindustri.

5.2.0.2 Produktion, import/export
Pappers- och pappförpackningsindustrin följer i stort konjunkturläget. För närvarande är produktionen relativt stor men en
viss överkapacitet finns inom branschen, vilket medför att
vissa industrier ej har full möjlig produktion. Branschen
betjänar i hög grad den svenska marknaden. Exporten är mycket
lag och likaså importen. Av wellpappföretagen är flertalet
dotterbolag till större pappers- och massaföretag. Inom vissa
grenar av förpackningsindustrin kan marknaden krympa men genom
produktutveckling kan denna reducering till viss del minskas.
En långsiktig trend visar en expansion om 2-3 % per är inom
branschen och en viss ökning av produktionsvolymen.
Den grafiska industrins produkter säljs likaså till största
delen pä den inhemska marknaden. Produktionen av tidningar och
trycksaker är relativt oberoende av konjunkturläget och
produktionsvolymen är totalt sett konstant. Även inom den
grafiska industrin är export- och importvolymen lag. Dock
visar Importen en ökad tendens avseende bok- och tidskriftstryckning.
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5.2.1

Elförbrukning

5.2.1.1 Elförbrukning och andel av saluvärde
Elförbrukningen inom pappers-, pappförpacknings- och övrig
pappersindustri uppgick 1984 till 338 GWh. För den grafiska
industrin var förbrukningen 356 GWh.
Grovt motsvarar elanvändningen hälften av den totala energianvändningen. För den grafiska industrin är elandelen något
högre.
Elkostnadens andel av saluvärdet utgör ca 0,5 % för den grafiska industrin respektive 1 1 för övriga industrigrenar.

5.2.1.2 Produktionsrelation
Elanvändningen är i mycket hög grad produkticnsrelaterad.
Ångproduktionen och produktionen av hetvatten är vanligen
helt oljebaserad. El används för maskindrift, fläktar, övrig
motordrift och belysning. Dessutom används även bensin, gas
och pa vissa häll i syd-Sverige även naturgas. Vid tillverkning av förpackningsmaterial, t ex plats- eller vaxbelagt
papper, ökar elanvändningen bl a till följd av IR-torkar.
Utvecklingen har under senare tid kännetecknats av att energibesparings? tgärder genomförts pa den ångbaserade processanvändningen samt pä uppvärmningssidan. Ren effektivisering,
besparing och spillvärmeutnyttjning har medfört en stor minskning av oljeanvändningen.
Till följd av en övergång till mer elektronisk utrustning och
datorstödd sättning inom tidingstryckerierna har en viss ökad
elanvändning noterats inom den grafiska industrin. Denna lär
även fortgå men har marginell inverkan pa elförbrukningen.
För pappvaru- och pappförpackningsindustrin är totala energianvändningen fördelat med 1 medeltal hälften olja, hälften el.
Elanvändningen har under senare tid visat en svag ökning till
följd av främst en högre automatiseringsgrad. Elkostnaden har
1 sammanhanget en klart underordnad betydelse. Inom branschen
bedöms att denna utveckling till stor del nu är genomförd men
fortfarande finns manuella arbetsmoment som kommer att automatiseras. Med aktuella oljepriser sker dock Inga konverteringar
frän olja till el.
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Vissa större industrier har försökt utjämna sin elförbrukning
sa att enstaka korta perioder med hög elförbrukning undviks
och ett därmed onödigt högt el abonnemang. Åtgärden sänker
elkostnaderna men mer i effekthänseende än ur
förbrukningssynpunkt.

5.2.2

Fördubblade elpriser

En fördubbling av elpriset bedöms inom branschen ej föranleda
någon drastisk förändring, vare sig av produktion, energianvändning eller konkurrenssituation. Vissa el effektiviserande
åtgärder lär troligen genomföras men bedöms mer äga rum inom
den konventionella elanvändningen, som t ex där el används för
uppvärmning och vännning, belysning etc. Vid produktion av mer
högförädiade produkter ökar generellt den relativa elanvändningen men den specifika elkostnaden blir totalt sett ej
större i förhallande till saluvärdet dä förädlingsgraden är
hög.
Totalt bedöms att eleffektiva åtgärder kan sänka elförbrukningen med ca 5 % där merparten ligger inom pappersförpackningsindustrin.
Elkostnadsökningen kommer att överföras till en högre produktionskostnad och högre varupris. Da elandelen av saluvärdet är
förhållandevis lagt far det en mindre påverkan. Jämfört ned
den internationella marknaden är dessutom elpriset utomlands
klart högre.
För den grafiska Industrin kan importvolymen ytterligare komma
att öka beträffande tryckning av böcker, tidsskrifter etc.
Länder som Ungern, Spanien och även Finland är redan i dagsläget konkurrensmässiga i förhållande till svenska tryckerier.
Vad som i hög grad kan föranleda större kostnadsökningar inom
främst pappersvaruindustrin är högre pris pl pappersravaror.
Papperskostnaden utgör 25-30 % av saluvärdet och för vissa
enstaka förpackningsindustrier ända upp till 50 %. Da pappersråvarans pris till stor del bestäms av internationella marknadsvillkor kan man förutspå en ökad Importandel.
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6

KEMISK IMXJSTFU M M (SNI 35)

6.0

Branschöversikt
Tabellen nedan ger en bild av vilka delbranscher som omfattas av
begreppet kemisk industri, delbranschernas 3torlek m m och fördelningen av den elenergi som används.

DE L B R A N S C H
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Kemisk

352

Annan kemi sk i n d u s t r i

353

Petroleumraf finaderler

5

1.6

29.916

2.775

432

67.5

0.Z3

2.44

354

Smörjmedels- och kolprodukt Industrier

33

1.7

:.726

1.090

91

18.6

0.50

1.71

Gucmtvaru industr1

82

9.0

3.5 79

1.78 3

2 38

56.9

1.59

3.20

J5ft

PlastvaruIndustri

268

12.0

5.298

2.607

376

89.2

1.69

3.42

35

Kemisk Indus c r t trttn

696

67.9

75.336

23.586

6.455

1.131.5

1.50

4.81

*) m e d 5 eller fler ansrällda

Källa: SCB Industri 1984

75%

av den elenergi som används i branschen faller sAledes pä den

kemiska basindustrin. Den egentliga kemiska industrin (351 + 352)
svarar för drygt 80% av elförbrukningen.
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6.1

KEMISK BASINDUSTRI

6.1.0

Branschbeskrivning
Till delbranschen kemisk basindustri räknas industrierna enligt SNI
351, nämligen tillverkning av organiska och oorganiska kemikalier,
industrigaser, gödningsmedel och basplaster. Gruppen är alltsä tämligen heterogen och omfattar även industrier med delvis mycket
elintensiva processer.
Enligt SCBs statistik finns det drygt 150 arbetsställen inom delbranschen och antalet anställda är ca 18 000. Flera företag har mer än en
anlägging, sa antalet företag inom branschen är lägre än antalet
anläggningar. Man kan räkna med drygt 30 stora företag. Flera av
dem är lokaliserade till den södra halvan av landet. I mellersta
Sverige finner man stora tillverkare av kemikalier som används inom
massa- och pappersindustrin samt metallindustrier. Exempel är Alby
Klorat, Billerud som ingår i STORA-koncernen, Diacell som ägs till
lika delar av Korsnäs-Marma och STORA-koncernen, Eka Nobel och
MoDoCell. Andra stora företag med kemisk produktion är Boliden
Kemi, Supra, Nobel Kemi, KemaNord och Perstorp. Industrigaser
tillverkas på flera platser spridda över större delen av landet. En stor
producent är AGA Gas. Basplaster respektive rSvaror och tillsatser
för basplastproduktion och plasthalvfabrikat tillverkas främst vid det
petrokemiska centret i Stenungsund, t ex vid Berol Kemi, Beroxo,
Norsk Hydro Plast och Unifos Kemi.

Företagen inom delbrarschen arbetar i konkurrens med utländska
tillverkare, både på marknaden i Sverige och på exportmarknaden.
6.1.1

Elförbrukning
Delbranschen

kemisk basindustri använde under 1984 4 820 GWh

elenergi till en kostnad av 796,6 miljoner kronor. Under samma 3r
uppgick saluvärdet till 19 626 miljoner kronor. Elkostnaden relaterat
till saluvärdet blev da 4,1%, vilket är det högsta specifika värdet
bland den kemiska industrins delbranscher.
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Pa grund av att delbranschen omfattar flera industrier med elintensiva processer är andelen jcke_produktionsr_elaterad elförbrukning liten,
bara nSgon procent. Det motsvarar en elförbrukning på ca 50 GWh/ar.
Denna el används främst för lokaluppvärmning i avlägsna byggnader
eller kontrollrum där det inte är lönt att installera någon annan form
av uppvärmning. Uppvärmingen sker da med elradiatorer eller eldrivna aerotemprar.
Den groduktionwelaterade elenergin inom den kemiska basindustrin
är alltså helt dominerande och uppgär till ca 99% eller 4 770 GWh/ar.
Den övervägande delen används direkt i olika processteg. Det mest
krävande processteget ur elenergisynpunkt är elektrolys. Detta nyttjar närmare 50% av den produktionsrelaterade elenergin.
Närmast därefter kommer smältning vars elanvändning representerar
ca 10%. Övriga processteg som värmning, indunstning, torkning och
destination använder förhållandevis lite elenergi. Andra stora produktionsrelaterade elanvändare är tryckluftsanläggningar inklusive kompressorer som nyttjar drygt 15% och motorer till pumpar, fläktar och
liknande som svarar för knappt 20%.
En grov fördelning av elanvändningen i GWh under 1984 presenteras
nedan (i huvudsak baserat pa ELIN, juli 1985, AF pa uppdrag av
Statens Energiverk. Tabellen är relativt osäker för de posterna som
är markerade med *)
Processrelaterat

Ovr

30

25

5

2 160

2 160

-

Elsmältning

450

450

-

Värmning/värmebehandling *

100

100

-

Indunstning, torkning *
och destination

100

100

-

Tryckluftanläggningar, kompressorer

830

830

-

Pumpar, fläktar och övriga motordrifter

950

950

-

50

10

150

145

4 820

4 770

Totalt
Belysning *
Processer
Elektrolys

Lokalvärme m m *
Restpost
Totalt

40
5
50
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Den tidigare presenterade fördelningen utav produktions- och icke
produktionsrelaterad elanvändning sammanfattas nedan.
Total
elanvändning

Produktionsrelaterad
elanvändning

Icke produktionsrelaterad
elanvändning

4 820 GWh/Sr

U 770 GWh/är

50 GWh/är

99%

1,0%

6.1.1.1 Elintensiva processer
De elintensiva processerna inom kemiindustrin är generellt sett
mycket kapitalintensiva. Dessutom är elkostnaden i relation till
förädlingsvärdet mycket hög. Därför betraktar man ofta elenergin
som en råvara i produktionen. Även tekniskt sett kan elenergin
betraktas som en råvara. Genom tillförsel av elenergi får produkterna
ett högre energiinnehåll än de ingående kemiska råvarorna. Med
andra ord fungerar dessa kemiprodukter som energilager frän vilka
den kemiska energin i senare industriella bearbetningssteg kan tillgodogöras (t ex cellulosaindustrins användning av klor och klorater).
Därför är man vid de elintensiva industrierna mycket angelägen om
att ha tillförlitliga bedömningar av den framtida elprisutvecklingen
till grund för värdering av investeringsobjekt. Man pSpekar dock att
det är den relativa prisutvecklingen i förhållande till internationella
konkurrenter som är väsentlig. Att elanvändningen är betydande vid
framställning av blekkemikalier belyses bl a av det faktum att man
inom massaindustrin funnit att drygt 30% av den totala elanvändningen för produktion av kemisk massa hänför sig till produktion av
blekkemikalier.
6.1.1.2 Egenproducerad elenergi
En ringa del elenergi produceras med mottrycksturbiner och vattenturbiner.
Vattenkraft tas tillvara t ex vid KemaNords anläggningar där den
installerade generatoreffekten är 160 MW. På grund av variationer i

Ill

vattenföringen är det ej möjligt att ta ut full effekt under aret. Som
exempel kan nämnas att man under 1985 producerade 973 GWh el,
vilket med en drifttid pä 8 760 h motsvarar en medeleffekt på 111
MW. Även vid Alby Klorats anläggning producerar man egen el
utifrån vattenkraft. Här är den installerade effekten mycket lägre,
12 MW. Under 1985, dä det var god vattentillgång i Dalälven,
producerade man 90 GWh.
Mottryckskraft utnyttjar man bl a vid Boliden Kemi i Helsingborg och
Perstorp. Vid Bolidens anläggning tar man hand om värme, som
frigörs vid svavelsyratillverkning, genom att producera högtrycksånga
av 40 bar. Ångan används dels direkt till andra processer, dels till att
driva en mottrycksturbin. Turbinen är dimensionerad för 7,5 MW, men
som mest tar man ut ca 6,5 MW el. Det beror på tillgången på ånga
från processerna. Under 1985 producerade man 38 GWh elenergi. Det
motsvarar en medeleffekt, räknat på 8 000 driftstimmar, på 4,8 MW.
Man har vid Boliden även en panna som stand by för produktion av
ånga vid 40 bar. Denna används idag vid produktionsbortfall i
svavelsyrafabrikerna. Pannan eldas med naturgas och kan användas
för att producera mer högtrycksånga och därmed mer el. Samtidigt
får man givetvis mer mottrycksånga, vilken man redan idag har
överskott på under vissa perioder på året. Mottrycksångan används
främst internt inom företaget, men öven för att värma upp det
kommunala fjärrvärmenätet.
Det finns även en kondensturbin vid Boliden. Denna används ej idag.
Man kan säga att värmeleveransen till det kommunala fjärrvärmenätet har ersatt driften av kondensturbinen. Turbinens märkeffekt är
11,5 MW. Så mycket har den dock aldrig producerat, utan en rimlig
max kapacitet är 7 MW, vilket motsvarar ca 50 - 60 GWh/år.
Vid Perstorp har mtin två mottryck3turbiner, en pä 3 MW och en på 1
MW. Man har en koleldad panna och producerar el utifrån behovet av
mottrycksånga. Under 1985 blev resultatet 15 GWh el, vilket motsvarar ett msdeleffektuttag under 8 000 driftstimmar pä 1,9 MW.
Effektuttaget är mycket lagt under sommaren, då behovet av mottrycksånga är litet.
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6.1.1.3 Befintliga elangpannor
Tvä av de femton tillfrågade företagen har installerat elSngpanna, i
bada fallen för avkopplingsbar el. Den ena installerades sommaren
1984 vid Eka Nobels anläggning i Bohus, medan den andra toqs i drift
i början av 85 vid Supras anläggning i Köping.
6.1.1.4 Bedömning av framtida produktion och samhörande energiförbrukning
inom delbranschen
De elintensiva kemiska processerna, som i de flesta fall hade en
mycket kraftig produktionsökning under 60- och början av 70-talet,
har under 80-talet visat en mer dämpad utveckling. De processer som
äsyftas är klor-alkaliprocessen för produktion av klor och lut, kloratprocessen för produktion av natrium- och kaliumklorat, kiseltillverkning samt produktion av kalciumkarbid.
Nedan visas produktionsutvecklingen för några elintensiva kemiska
produkter 1950-1984 (Källa: ELIN, juli 1985, AF på uppdrag av
Statens Energiverk).
Produktioni i 1000-tal ton
1950 1960 1970 1975 1980

1984

Antal tillverknings
ställen, 1985

Klor

59

158

334

395

315

350

Alkali

75

186

380

450

350

390

Klorater

10

20

63

84

92

140

4

3

6

12

18

18

20

1

Ca-karbid 74

90

59

41

32

40

1

Kisel

6

Behovet av klor, alkali och klorater, och därmed den producerade
mängden av dessa produkter, beror främst på användningen inom
kemisk massaindustri och plastindustri.
För närvarande bedrivs tillverkning av dessa produkter vid 12 arbetsställen med en sammanlagd arbetsstyrka på drygt 1000 personer.
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Inom massaindustrin används produkterna i olika blekningsprocesser
och inom plastindustrin som råvara för basplastproduktion. Här
räknar man ej med någon större förändring av det totala rävarubehovet under de närmaste fem aren. Produktionen a» klorat förväntas
att minst ligga kvar på den höga nivå som uppnåtts under nritten av
80-talet samt troligtvis öka något. Samtidigt förväntas produktionen
av klor långsamt minska. Det beror främst på förskjuten efterfrågan
inom massa- och pappersindustrin. Bl av miljöskäl försöker man där
ersätta vissa delar av klorförbrukningen med alternativa blekkemikalier. Samma skäl gör att alkalianvändningen kan tänkas öka. Redan
idag importerar massa- och pappersindustrin alkali för att täcka
behovet. En ökad produktion av alkali ger dock mer klor, vars
avsättningsmöjligheter förväntas nninska.
Ser man längre fram i tiden kan man tänka sig vissa processförändringar vid t ex förblekningen inom massaindustrin som skulle kunna
påverka efterfrågan av dessa råvaror. Det vanligaste alternativet
idag är att man använder oxygen som förblekning. Framställning av
oxygen är dock föga mindre energikrävande än tillverkning av alkali
och klorat. Processen innebär kylning av luft ner till ca -200°C, som
kräver stora kompressorer. Skälen att övergå till oxygen är därför
miljö- och kvalitetsmässiga och ej energibesparande. Påpekas bör att
oxygen ej helt kan ersätta traditionell blekning utan endast användas
vid förblekning. Möjliga prodijktionsförändringar inom massa- och
pappersindustrin beskrivs vidare i kapitel 5. Produktionen av kisel och
kalciumkarbid antas ligga kvar pA samma nivå den närmaste tiden
framöver.

För kemisk basindustri som helhet kan man förvänta sig en tämligen
liten produktionsökning, knappt 4%/år. Detta är ett lågt värde
jämfört med t ex 60-talet då ökningstakten var 13%/år.
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6.1.2

Fördubblade elpriser

6.1.2.1 Förutsättningar
De av Statens tnergiverk givna förutsättningarna enligt bilaga A har
delgivits företagen inom branschen. Det har framkommit en del
frägor om hur mycket som är energiskatt respektive verkliga kostnader i den antagna elprisutvecklingen. Detta eftersom vissa företag
har lag energiskatt pS el, elektrolysprocesser är t ex helt befriade
frSn elskatt. Man har dock antagit samma relativa elprisutveckling
som den i STEVs progros enligt bilaga 4.
6.1.2.2 Anpassningsmöjligheter
Möjligheterna att effektivisera eller substituera den _icke_pjroduktions£elaterade elenergin är goda rent teoretiskt, men praktiskt sett
är det i de flesta fall mycket svårt. Det kan innebära omfattande och
kostsamma ledningsdragningar av värmevatten för att ersätta en för
det enskilda företaget mycket liten del elenergi.
Med tanke pä att den icke produktionsrelaterade elanvändningen
uppgflr till ca 1% av den totala, eller ca 50 GWh/är är det förhållandevis laga siffror som det handlar om.
Den prody^Monsrelaterade elenergin används, som tidigare nämnts,
främst för olika typer av processteg där elektrolys är det helt
dominerande. Industrin ser idag mycket smä möjligheter att substituera eller effektivisera dessa olika processteg. I vissa fall kan man
tänka sig utveckling till effektivare processer. Detta innebär i rege.-!
skrotning och fullständigt byte av de befintliga mycket investeringstunga anläggningarna. Den allmänna inställningen är att 10 år fram
till 1997 är för kort tid för att utveckla och ta i drift nya processteg.
Det gäller t ex elektrolys. För detta processteg har, under lång tid,
utvecklingsarbetet koncentrerats t i l l att finna nya alternativ. Några
möjligheter att ersätta elkraft med andra energislag finns ej, utan
arbetet har handlat om effektivisering. Länder som redan idag h*»r ett
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högt elpris har varit starkt motiverade att försöka effektivisera sina
processer. Detta arbete har t ex lett fram till utvecklingen av
membranceller. Genom övergång från kvicksilver till membranceller
har elektrolysprocessen blivit både energieffektivare och bättre ur
miljösynpunkt. Vid övergången reducerar man elförbrukningen med
15%-20% till priset av höga investeringar och en mera kloridhaltig
lut. Den senare har ett lägre produktvärde än den mycket rena luten
frän kvicksilverceller. Den totala produktionskostnaden blir således
inte lägre med membranceller, utan snarare högre. Man ser idag inga
möjligheter att ytterligare effektivisera membrancellsmetoden så att
den även får lägre produktionskostnader. Ej heller finns det några
andra processutvecklingar på gång som skulle kunna bade effektivisera elanvändningen och sänka den totala produktionskostnaden.
Fin liten del av den produktionsrelaterade elanvändningen används för
varmhållning i processkärl vid avställning/produktionsstörning av exoterma processer (värmeavgivande processer), respektive för varmhållning av rör för att förhindra stelning och frysning. Delar av denna
elanvändning kan substitueras med värmning med ånga eller hetvatten. Dessa medier produceras idag inom delbranschen, främst från
olja, men även från kol och i ökad utsträckning naturgas.
Viss anpassningsmöjlighet

finns vid Statoils krackeranläggning

i

Stenungsund. Där bedömer man att det genom fler energisparprojekt
är möjligt att frigöra mer bränngas. Denna skulle kunna användas för
egen produktfon av el direkt i gasturbiner, via avgaspannor och
mottrycksturbiner eller i kondensaggregat. Annan avsättning för den
friställda gasmängden är knappast tänkbar, innan ett rörsystem fiir
naturgas på relativt nära håll blir tillgängligt.
Företag som redan idag har egen elproduktion Kommer att försöka
öka denna. Det gäller dock bara ett halvdussin företag och utrustningen som finns att tillgå är gammal. Den totala kapaciteten med
befintlig utrustning är uppskattningsvis 80 GWh/år. Möjligheterna att
installera mer mottryckskraft inom branschen är relativt begränsade.
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Det kan knappast bli ekonomiskt lönsamt att byta pannor för att ge
utrymme för mottryckskraftproduktion. Återstår sålunda endast de
anläggningar som redan idag har pannor som ger angå av högt tryck.
Därmed kan den totala potentialen (inklusive befintlig utrustning)
under den närmaste 10-Srsperioden bedömas t i l l den dubbla mot
dagens, dvs 160 GWh/Sr. Bränsle som då blir aktuellt är samma som
används idag, dvs olja, naturgas samt eventuellt kol.
En del företag, t ex Berol Kemi, har tidigare haft turbindrift av vissa
större motorer som därmed drivits med Snga. På Berol bytte man ut
denna utrustning för fem Sr sedan. Denna gar givetvis att byta
tillbaka igen. Delar av elanvändningen kommer da att ersättas med
änga producerad utifrån olja eller gas. Man bedömer idag att man kan
sänka sin elenergianvändning med ca 30% med sådana åtgärder. Det
kräver dock stora ombyggnader och är därför mycket kostsamt för
företaget. Det bedöms som rimligast att ersätta stora motorer med
ångturbiner att producera egen el för drift av befintliga elmotorer.
Några företag kan tvingas t i l l produktmixförändringar. Det gäller
t ex vissa företag med produktion av industrigaser, industrikemikalier
(ex elektrolysprodukter) och basplaster.
De flesta företagen har ej någon koppling mellan elinsats och
produktkvalitet. Vid en eventuell elbrist kan man därför ej minska
elanvändningen och fä en sämre produkt. Resultatet blir istället
färre/mindre mängder produkter. Däremot finns det exempel på
kopplingar mellan elinsats och miljö. Vissa företag kan minska sin
elanvändning pa bekostnad av ökade miljöutsläpp.
Såväl EkaNobels som Supras elångpanna kan kopplas bort och ersättas
av den oljeeldade ångpanna som idag star som reserv.
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6.1.2.3 Konsekvenser
Förutom att vissa företag tvingas till produktmixförändringar, kommer branschen även att drabbas av nedläggningar av manga av dr eloch kapitalintensiva anläggningarna. Branschen har konkurrens frän
andra länder både på den svenska hemmamarknaden och på exportmarknaden. Idag klarar man den konkurrensen, bl a med hjälp av det
relativt låga elpris som råder.
För flera av anläggningarna har Sveriges relativt låga elpris och goda
tillgång på el varit en orsak till att de uppförts och startats.
Gemensamt för alla anläggningar är att de är uppbyggda och all
utrustning är vald med tanke på dessa två faktorer. Man bör ha i
åtanke att det här gäller stora och långsiktiga investeringar. En snabb
och kraftig förändring av dessa förhållanden kan göra att processerna
ej längre blir lönsamma. Det inser man lätt om man ser på energins
andel av produktionskostnaden idag. Som exempel kan nämnas siffrorna för ett företag där den dominerade processen är elektrolys.
Elektrolyssteget svarar för drygt 85% av företagets totala elanvändning. Samtidigt är elkostnaden 40% av produktionskostnaden, definierad som insatt råvara och insatt arbetstid. Genom en övergång från
kvicksilverceller till membranceller sänker man visserligen elförbrukningen för elektrolys med 15-20%, men ur lönsamhetssynpunkt är det
ej försvarbart.
Den totala produktionskostnaden är idag snarare högre för produktion
i membranceller. Vid en elprisökning på 120% blir återbetalningstiden
minst 5 år för ombyggnad från kvicksilver- till membranceller. Det
är en för 13g avkastning för att motivera investering. I vissa fall kan
dock investeringen försvaras av miljöskäl. Redan idag är flera av
cellerna ombyggda. Exempel på fördelning är 40% kvicksilver- och
60% membranceller. Påpekas bör också att det ej är möjligt att byta
metod överallt. Kvicksilvermetoden ger nämligen en renare lut som
krävs vid viss vidareförädling, t ex inom läkemedelsindustrin.
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Femton olika företag inom branschen tillfrågades hur stor deras vinst
(före skatt och bokslutsdispositioner)

var 1985 respektive hur stora

deras elkostnader var samma Sr. Ett av de tillfrågade företagen var
det elektrolysdominerade företaget som nämndes ovan. Där uppgick
elkostnader under 1985 t i l l 57 milj kr, och samtidigt var vinsten 14,5
milj kr. Ett annat exempel är ett företag med basplastproduktion.
Där var elkostnaden 65 milj kr och vinsten 40 milj kr. En enkel studie
över hur en fördubbling av elpriset skulle sia gjordes genom att
vinsten för 85 jämfördes med en fördubblad elkostnad. Resultatet
sammanfattas nedan
- antal företag som ej påverkas nämnbart = 1
- antal företag som endast fSr kvar ett svagt plus = 4
- antal företag som f3r ett minus = 7
- antal företag som ej har svarat = 3
Som tidigare framkommit är möjligheterna till minskad elförbrukning
genom effektivisering och substitution mycket små för delbranschen
kemisk basindustri. För den jcl<e_pmduktjons£elate£ade elanvändningen på ca 50 GWh/år kan man anta att det i bästa fall går att reducera
elanvändningen med drygt 30%. Det skulle innebära en minskning av
den årliga elanvändningen med totalt ca 15 GWh. Att substituera
elanvändningen ytterligare skulle kräva allt för stora investeringar.
När det gäller groduktionsrelaterad elanvändning är effektiviseringsoch substitutionsmöjligheterna ännu mer begränsade. För de elektrotermiska och elektrokemiska processerna finns det ingen som helst
möjlighet till substitution. En liten del av elanvändningen kan möjligtvis minskas genom effektivisering. Man kan räkna med att det
med dagens teknik finns maximalt 3-4% att hämta på de elintensiva
processtegen.
Ser man på hela den produktionsrelaterade elanvändningen är bedöm'
ningen att maximalt mellan 5-10% kan substitueras eller elimineras
genom bättre effektivitet. Det motsvarar en reduktion av den årliga
elanvändningen med 250 - 500 GWh. Åtgärderna som åsyftas är dock
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mycket investeringskrävande och har idag en läng återbetalningstid.
Om elpriset ökar och når en nivå där dessa åtgärder är rimliga att
genomföra, har flertalet av företagen i delbranschen så stora problem
med lönsamheten att det är stor risk att de läggs ner.
För kemi industrier med produktionsprocesser snarlika de för ferrolegeringsverken finns ytterligare konsekvenser presenterade i kapitel 8.
6.1.2.4 Slutsatser
Trots att delbranschen är heterogen är konsekvenserna för de olika
företagen tämligen lika. Flertalet företag kommer att drabbas hårt
av en kraftig ökning av elpriset. Möjligheterna att göra elenergibesparingar är minimala. I enstaka fall det är möjligt att göra förändringar av produktmix för att hälla sig kvar på marknaden. För
flertalet företag gäller dock att man på ett avgörande sätt hamnar i
underläge gentemot utländska konkurrenter och konsekvensen måste
på några års sikt bli nedläggningar av drabbade tillverkningsenheter.
En produkt som kräver mindre elenergi kan knappast ersätta en
elkrävande produkt så länge den senare finns att tillgå på världsmarknaden till samma pris sorn tidigare. Flera industrier har understrukit
att man ej ^aft några större problem med att hantera oljekriserna
under 70- och 80-talet, eftersom åtföljande pris- och kostnadsutveckling varit global. En elprishöjninq specifikt i Sverige slår däremot
kraftigt mot konkurrensmöjligheterna.
För produkter framställda genom elektrolys eller med elektrotermiska metoder kan inte elenergin ersattas med nSgot annat energislag. Det allt överskuggande livsvillkoret för dessa verksamheter är
därför tillgång t i l ! en, i förhållande till utländska konkurenter, rimligt
prissatt elenergi. Utan denna kan produktionen inte bedrivas och
nedläggning av verksamheten är den enda och slutliga konsekvensen.
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6.2

ANNAN KEMISK INDUSTRI

6.2.0

Branschbeskrivning
Som namnet antyder är Annan Kemisk industri den minst definierade
delbranschen inom den kemiska industrin. Den innefattar bl a färgindustri, läkemedelsindustri, tvättmedels- och toalettmedelsindustri.
Tillsammans finns det ca 150 arbetsställen i Sverige. Det totala
antalet anställda pä dessa anläggningar är drygt 25 UOO personer.
Delbranschen omfattar allt frän små industrier med bara ett fåtal
anställda, som främst blandar och tappar upp olika produkter för
försäljning, till stora anläggningar med tusentalet anställda. Exempel
på det senare är bl a ammunitionsindustrin.

6.2.1

Elförbrukning
Under 1984 använde delbranschen 498,5 GWh elenergi till en kostnad
av 102,7 miljoner kronor. Relaterat till saluvärdet uppgick elkostnaden till 0,72%, vilket är ett ganska lågt värde, det näst lägsta bland
kemiindustrins delbranscher.
Den jcke_produktjonsrelaterade elenergins andel av den totala elanvändningen varierar en del inom branschen, främst pga dess inhomogenitet. Ett medelvärde torde ligga på ca 10%, vilket motsvarar 50
GWh/år. Elenergin används främst i elpannor, i vissa fall även för
eldrivna aerotemprar. För delbranschen Annan Kemisk industri blir
elanvändningen för kontorsutrustning, motorvärmare för bilar etc ej
helt försumbar. En uppskattning hamnar runt 5 GWh.
Den p_rodukttonsrelaterade elanvändningen uppgär t i l l ca 90% eller ca
448 GWh/är. Denna elenergi går främst t i l l motorer i processer, typ
omrörning, målning och siktning och till pumpar och fläktar. Även
tryckluftsanläggningar och belysning drar en påtaglig del elenergi. I
allmänhet producerar mar. inte egen el inom delbranschen, men det
finns undantag. Ett är Nitro Nobels anläggning i Gyttorp, som ger ca
2 GWh el per år.
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Inom delbranschen Annan Kemisk industri tillverkar man främst
produkter av konsumtionskaraktär. Man kan därför anta att marknadens efterfrågan pS delbranschen produkter i stort sett kommer att
följa BNP-utvecklingen. För läkemedelssektorn kan man förvänta sig
en volymutveckling, som ligger nägon eller några procent över BNPökningen. Huruvida den svenska produktionsutvecklingen kommer att
följa ett likartat mönster avgörs av de allmänna konkurrensförutsättningar delbranschen kan komma att erbjudas.
6.2.2

Fördubblade elpriser

6.2.2.1 Förutsättningar
De förutsättningar som är givna och som finns presenterade i bilaga 4
har ej direkt kommenterats av företagen i delbranschen.
6.2.2.2 Anpassningsmöjligheter
Den jcke_p£oduktjonsirelate£ade elenergin kan t i l l stora delar substitueras. Det gäller

elenergi för uppvärmning. Befintliga elpannor kan

ganska lätt bytas ut mot bränsleeldade pannor. De bränslen det kan
bli tal om är främst olja, naturgas och fastbränslen. Utbytet kan i
många fall innebära kapitalförstöring, eftersom en stor del av elpannorna är nyinstallerade och därför ännu ej avskrivna. Eldrivna aerotemprar är ofta svårare att bytj ut eftersom de främst är installerade i lokaler som ligger avsides frän det ordinarie uppvärmningssystemet. Elenergi som används för kontors- och laboratorieutrustning är
däremot ej möjlig att substituera eller effektivisera.
Den produktionsrelaterade elenergin är det svårt att göra någonting
åt. Största delen av elenergin används för olika motorer, där eldriftens fördelar är sådana att alternativa driftsformer inte är tänkbara
ens vid fördubblade elpriser. Därtill är ifrågavarande motorer förhållandevis små. Att tänka sig någon form av varvtalsreglering eller
turbindrift är därför orimligt.
Några möjligheter att ändra sina produkter för att på så sätt förändra
sin elanvändning ser man heller inte inom branschen.

6.2.2.3 Konsekvenser
En fördubbling av elpriset kommer att fa små konsekvenser på
delbranschen Annan Kemisk industri. Vissa företag kan påverkas en
del, men för t ex läkemedelsindustrin och sprängämnesindustrin blir
förändringen försumbar. Då man jämför nuvarande elkostnader med
nuvarande vinst (före skatt och bokslutsdispositioner) ser man att de,
för vissa företag i dessa två näringsgrenar, bara uppgår till 1-2%. För
färgindustrin finns exempel på 6-7%.
Några förändringar av produkter eller nedläggningar av produktionslinjer, baserade på elprishöjningar, blir det inte tal om. Man räknar
istället med att de företag som får minskad vinst vid ökade elpriser
kommer att försöka kompensera detta genom ökade försäljningspriser. Ett undantag är tvättmedelsindustrin där det finns risk att 1020% av tillverkningen i Sverige ersätts av import.
När det gäller substitution och effektivisering för att minska elanvändningen är förutsättningarna ganska goda för den icke produktionsrelaterade elanvändningen.
En bedömning är att det är rimligt att minska denna del av
elanvändningen med ca 30%, vilket motsvarar 15 GWh av den årliga
användningen.
När det gäller den produktionsrelaterade elanvändningen är den
procentuella siffran mycket lägre, max 5-10%. Uttryckt i GWh blir
siffran givetvis högre, 22-45 GWh. Substitutionen och effektiviseringen kräver då mycket kraftiga investeringar.
6.2.2.4 Slutsatser
Delbranschen Annan Kemisk industri kommer att påverkas förhållandevis lite av en fördubbling av elpriset. Da branschen främst producerar konsumtionsvaror kan det bli tal om minskad produktion pd grund
av minskad konsumtion. I övrigt kommer produktionen och därmed
sysselsättningen knappast att beröras.
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6.3

PETROLEUMRAFFINADERIER SAMT SMÖRJMEDELS- OCH KOLPRODUKTINDUSTRI

6.3.0

Branschbeskrivnjnq
Delbranschen domineras av petroleumraffinaderierna som svarar för
drygt 80% av dess totala elenergianvändning. Sett t i l l antalet produktionsställen är "övriga anläggningar" i majoritet. Antalet raffinaderier är endast fem, medan antalet övriga anläggningar överstiger 30.
Antalet anställda är knappt 1 600 vid raffinaderierna och knappt
1 700 vid de övriga industrierna.

6.3.1

Elförbrukning
Den totala elenergianvändningen för delbranschen var 522,8 GWh
under 1984. Elkostnaden uppgick under samma Sr till 86,1 miljoner
kronor. Jämför man detta värde med delbranschens saluvärde finner
man att elkostnaden svarar för 0,26%. Detta är ett mycket lågt
värde, både jiimfört med kemisk industri och med all tillverkningsindustri. Man bör dock ha i åtanke att man vid raffinaderierna har
mycket höga saluvärden i förhallande till de fcrädlingsinsatser som
görs. Det beror på deras höga kostnader för olja som här är råvara för
processen, i ittar man på delbranschens elkostnad i förhållande till
förädlingsvärdet är elkostnadens andel ej avvikande låg. (se tabell
under 6.0 Branschöversikt)
Andelen elenergi som är jcke_produktionsrelaterad är mycket låg, ca
1%, vilket innebär ca 5 GWh/år. Denna elenergi används för i stort
sett samma ändamål som för övrigt inom kemi industrin. Det innebär
elpannor, enstaka elradiatorer eller eldrivna aerotemprar för att
värma små lokaler där det ej är rimligt att installera någon annan
form av uppvärmning. Utrustningen har oftast installerats för att
förenkla och effektivisera anläggningens totala energianvändning.
Möjligheten att substituera denna utrustning är god rent teoretiskt,
men på grund av stora praktiska problem blir lösningarna oftast
oacceptabelt dyra.
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En liten del av den icke produkt ionsrelaterade elanvändningen hänför
sig till kontorsutrustning såsom skrivmaskiner, terminaler och kopieringsutrustning.
Den produkUonsrelaterade elanvändningen är alltså helt dominerande
för branschen. Totalt används ca 99% eller 518 GWh/år för produktionsrelaterade ändamål. Stora förbrukare är motorer för pumpar och
kompressorer.
Vid raffinaderierna används även elenergi för varmhallning av vissa
produkter. Det kan antingen gälla att hälla innehållet i en tank vid en
viss temperatur, värmning av rör för att undvika att produkten
stelnar och fastnar i dessa eller för att förhindra frostskador.
Inom kolproduktindustrin finns det bl a en process som innebär
motståndsuppvärmning av kolelektroder till 3 000°C. Denna höga
temperatur krävs för att strukturen på materialet skall omvandlas till
grafit.
Fördelningen pa produktions- respektive icke produktionsrelaterad
elanvändning kan sammanfattas enligt nedan.
Total
elanvändning

Produktionsrelaterad
elanvändning

Icke produktionsrelaterad
elanvändning

523 GWh/år

518 GWh/år

5 GWh/ar

99%

1%

Det finns egen elproduktion vid ett par av landets raffinaderier. Som
exempel kan nämnas att Shell Raffinaderi AB producerade 44 GWh
1985 och BP Raffinaderi AB producerade 33 GWh under samma år.
Denna egenproducerade elenergi motsvarar ca 1/3 av respektive
företags totala elenergibehov. Dock är kapaciteten ej fullt utnyttjad.
Vid BP är maxkapaciteten 12 MW medan medeleffekten under 1985
räknat på 8 760 driftstimmar blev 3,8 MW. Produktionen styrs istället
av prisrelationen el/olja.

Angående kapacitetsutnyttjandet inom petroleumraffinaderierna kan
det antas vara konstant eller möjligtvis öka nägot under resten av 80talet. Fram på 90-talet kan man anta en negativ tillväxt genom
nedläggning av nagon/några anläggningar.
Samma tendenser finns inom smörjmedels- och asfaltraffineringen.
6.3.2

Fördubblade elpriser

6.3.2.1 Förutsättningar
De av Statens Energiverk givna förutsättningarna enligt bilaga 4 har
ej direkt kommenterats av företagen inom branschen.
6.3.2.2 Anpassningsmöjligheter
Att effektivisera eller substituera delar av den Jcke produktionsdelar
terade elenergin är fullt möjligt. Enklast är det med elpannor som
lätt kan ersättas med bränsleeldade pannor, främst för olja och gas.
Svårare är det med eldrivna aerotemprar. Dessa är som regel
installerade i lokaler, som ligger avsides frän värmedistributionsnätet
inom anläggningen. Att ersätta eltemprarna innebär därför oftast en
omfattande rördragning och därmed ur ekonomisk synvinkel oskäliga
investeringar.
För den produktionsrelaterade elanvändningen kan man tänka sig en
viss substitution. Det gäller t ex övergång till ångdrivna pumpar. På
petroleumraffinaderierna har man möjlighet att driva större pumpar
med mottrycksturbiner. Idag används utrustningen bara som reserv
vid elbortfall. Vid ett annat elpris kan den tänkas ersätta dagens
ordinarie eldrift.
För vissa anläggningar kan det vid ett r.ägre elpris bli aktuellt med
varvtalsreglering av större pumpar, säsom satsningspumpar i cisternparker etc.
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Gemensamt för raffinaderierna gäller att det kan bli lönsamt att
öka/starta egen produktion av el. Oet beror givetvis på investeringskostnaden och på kostnader för det alternativa energislaget (här olja
eller gas). Med dagens låga oljepriser är det t ex lönt för Shell att
öka sin elDroduktion.
6.3.2.3 Konsekvenser
En fördubbling av elpriserna kan medföra nedläggningar av vissa
företag. Tillverkningen av grafitelektroder drabbas mycket hart vid
en fördubbling av elpriset. Dagens elkostnader är lika stora som
vinsten och en fördubbling av elkostnaderna tar därför hela vinsten,
om man ej kan höja produktpriserna. Man är idag utomordentligt
tveksam till möjligheterna att kunna kompensera elkostnadsökningen
med höjda produktpriser. Eftersom produkterna i betydande omfattning levereras t i l l eiektrostälverken, som själva är stora användare av
elkraft, är det stor risk att efterfrågan på produkterna kommer att
minska vid ett ökat elpris.
När det gäller raffinaderierna så brottas dessa 3edan lång tid med
lönsamhetsproblem. Cn höjning av elpriserna kan därför påskynda en
eventuell nedläggning. Samtidigt kan man räkna med en ökad efterfrågan av olja vid en högre relativ prisökning av el jämfört med olja.
Denna ökade efterfrågan kommer att påverka raffinaderierna positivt. Som helhet är dock elkostnaden en mindre del av produktionskostnaden vid raffinaderierna.
Möjligheten att substituera eller effektivisera den _[.c}£e pnsduktions^elatBrade elanvändningen är teoretiskt sett god. Man kan anta en
reduktion i elanvändning på upp mot 50%. Uttryckt i energital blir
siffran dock låg, 2,5 GWh av den årliga förbrukningen. Den innebär
samtidigt i flera fall stora investeringar.
Ser man på den groduktionjjrelaterade elanvändningen är besparingspotentialen mycket låg, max 5%. Det skulle innebära en besparing på
ca 25 GWh av den årliga elanvändningen.
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6.3.2.4 Slutsatser
Delbranschen har vissa möjligheter att anpassa sig till en ny kostnadsnivå på elkraft. Det finns t ex möjlighet att i större utsträckning
producera egen el vid raffinaderierna. Trots detta kan det bli tal om
nedläggningar delvis av andra än energiskäl som t ex strukturproblem.
Detta gäller bade raffinaderierna och de övriga industrierna inom
delbranschen.
6.4

GUMMIVARU- OCH PLASTVARUINDUSTRI

6.4.0

Branschbeskrivning
Gummivaruindustrin domineras av däckfabrikation och framställning
av övriga detaljer t i l l bilindustrin. Man kan räkna med att ca 2/3 av
gummiproduktionen används för detta ändamäl. Andra produkter är
formpressade detaljer, belagd väv, drivremmar, transportband etc.
Plastvaruindustrin omfattar det mesta frän tunn plastfilm till tjocka
madrasser, frän smådetaljer för maskiner till hela bildelar och
bStskrov.
Totalt finns det, enligt SCBs statistik, ca 3?0 anläggningar i Sverige.
Plastvaruindustrin dominerar och svarar för ca 75% av anläggningarna. Ser man till antalet anställda är plastvaruindustrin ej så dominerande. Den svarar för knappt <>0% av de totalt drygt 20 000 som
arbetar inom delbranschen. Flertalet eller knappt 60% av dem
arbetar på små- och medelstora industrier med mindre än 200
anställda. Sveriges plastförbund har dock en annan statistik. De
räknar t i l l sin grupp den plastbearbetande industrin och kommer då
upp till ca 750 anläggningar i landet och 40 000 anställda. Skillnaden
beror på att produkterna från den plastbearbetande industrin enligt
SNIs definition i många fall hamnar inom andra branscher, t ex
verkstadsindustrin. De statistiska uppgifter som presenteras här hänför sig dock t i l l SCBs statistik.

6.4.1

r i förbrukning
Delbranschen använde under 1984 totalt 613,7 GWh elenergi till en
kostnad av 146,1 miljoner kronor. Energikostnadens andel av saluvärdet uppgick samma Ar till 1,65%. Detta fflr anses som jämförbart för
hela branschen vars medelvärde är 1,50%.
Den jcke produktjonsreja^rade elenergin används främst för lokaluppvärmnig och beredning av tappvarmvatten. Hess andel av den
totala elanvändningen varierar en hel del mellan oiika typer av
företag, men är som helhet för delbranschen 13g, ca 7% eller 20
GWh/är. Generellt för delbranschen kan man säga att elenergi StgTr
för processen och bränsleenergi för lokaluppvärmning. Undantagen är
t ex eluppvärmda varmvattenberedare som används under den varma
delen av flret. Detta för att undvika att förbränningspannor, främst
oljeeldade, skall g3 med läg verkningsgrad ds de ej behöver producera
värmevatten för lokaluppvärmninq. Flenerqi för

lokaluppvärmning

tillförs främst elpannor för beredning av värmevarmvatten. Även
enstaka elradiatorer i mindre lokaler och eldrivna aerotemprar förekommer.
Inom gummivaru- och plastvaruindustrin är det den groduktionsrelaJ^rade elenergianvändningen som dominerar, ca 97% eller

t q

' 4

GWh/flr. Fn stor andel används för olika processteg t ex masticering,
valsning, stränqsprutninq, formpressning och kalandrerinq inom qummivarudindustrin och extrudering, formsprutninq och lindninq inom
plastvaruindustrin. Andra stora förbrukare är motorer till fläktar.
Typiskt för delbranschen är att man av arbetsmiljöskäl behöver ha
stora ventilationsluftsflöden

och därmed kraftiga

fläktar.

Även

trycklufts-och kylkompressorer kräver stora mängder elenergi.
Fördelningen mellan produktions- och icke produktionsrelaterad elanvändning sammanfattas nedan
Total

Produktions-

Icke produktions-

elanvändning

relaterad

relaterad

elanvändning

elanvändning

594 GWh/Sr

20 OWh/är

97%

3%

614 GWh/år
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Med fa undantag finns ingen elproduktion vid företagen inom branschen. Ett är Gislaved AB där man producerar 2,5 GWh/flr.
6.4.2

Fördubblade elpriser

6.4.2.1 Förutsättningar
De av Statens Energiverk givna förutsättninoarna enligt bilaga 4 har
presenterats för delbranschen och man har ej haft några direkta
kommentarer till dessa.
6.4.2.2 Anpassningsmöjligheter
Det finns goda möjligheter att substituera stora delar av den jcke
groduktionsrelaterade elanvändningen. Däremot kan det medföra ökade energiförluster. Exempel på sådana Åtgärder är ätergSng till att
använda oljeeldade pannor även sommartid, trots ett lågt effektuttag
och därmed lag verkningsgrad för pannorna. Även ökad ledningsdragning av värmevatten till avlägsna lokaler för att ersätta enstaka
elradiatorer och eltemprar medför ökade energiförluster.
Möjligheterna att effektivisera eller substituera elanvändningen som
är groduktionsrelaterad är mycket mer begränsad.
I nSgra fall kan man, rent teoretiskt, tänka sig att ersätta vissa delar
i ett visst processteg som innebär värmning, t ex värmning av fast
polymer vid formning av termoplastdetaljer. Rent praktiskt är det
dock mycket svart att genomföra. Utrustningen som finns idag är till
stora delar eldriven och mycket kompakt byggd. Att bygqa om den
för att ersätta en del av elenergin med värmeenergi är både
omständigt och dyrt. Mer rimligt är att man efter hand som maskinutrustningen behöver bytas ut försöker finna utrustning där eventuell
uppvärmning sker med gas, Snga eller hetvatten. I mflnqa fall är det
så att man bytt ut gammal utrustning där uppvärmningen skett med
Snga elie»" hetolja, till eluppvärmd utrustning. Möjligheterna att
reglera temperaturen är, med den utrustning som finns idag, mycket
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större med eluppvärmning. Att g', tillbaka t i l l ång- ellei hetoljeuppvärmning idag skulle därför i många fall medföra försämrade produkter. För flera av produkterna, t ex de som används tillsammans med
elektronikutrustning och liknande, är det helt oacceptabelt. Det krävs
därför en he! del utveckling pä maskinsidan för att klara

övergång

fr3n eluppvärmning t i l l ang- eller hetoljeuppvärmning. Tiden fram till
1997 är troligtvis för kort för att klara denna utveckling.
En fördubbling av elpriset kan innebära att vissa företag inom
delbranschen tvingas t i l l produktmixförändringar. Vissa produkter
kommer helt enkelt att bli så pass dyra att framställa att marknaden
övertas av importkonkurrenter. De kvarvarande produkterna får då en
ökad press på sig att bära anläggningens fasta kostnader.
En produkt som skulle gynnas av ett högre elpris är cellplaster för
termisk isolering, speciellt de med slutna celler och högisolerande
gasfyllning i cellerna. Produkten är inte speciellt stor idag, men
används t ex i fryshus.
6.4.2.3 Konsekvenser
Delbranschen plastvaru- och gummivaruindustrin kommer helt klart
att pflverkas av en fördubbling av elpriset. Vissa produkter kommer
helt enkelt att konkurreras ut. Dessa kan inte alltid ersättas av andra
produkter, varför vissa företag kommer att drabbas av nedläggningar.
Det finns i mänga fall en koppling mellan elanvändning och produktkvalitet. DS man ej kan acceptera en sämre produkt pga minskad
elinsato skulle en eventuell elbr.st påverka delbranschen hårt. Även
detta fall kan leda till nedläggningar.
Jämför man företagens elkostnad och vinst idag finner man att
relationen varierar från drygt 10% upp till 60%. Att kompensera för
höjda produktionskostnader genom höjda produktpriser kan pga konkurrens från utlandet bli mycket svårt. Åtskilliga företag kommer
därför att få problem med lönsamheten. Det gäller inte minst större
företag med betydande exportandelar.
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När det gäller att minska elanvändningen genom effektivisering och
substitution är möljligheterna som helhet smä. Delar av den icke
produktionsrelaterade elanvändningen gar lätt att substituera, t ex
elpannor.
Andra delar såsom aerctemprar och elradiatorer kräver omfattande
och dyra ombyggnader. Som genomsnitt för delbranschen kan man
anta att det är möjligt att minska den icke produktionsrelaterade
elanvändningen med max 50% eller 10 GWh av ärsanvädningen.
För den produktionsrelaterade elanvändningen är möjligheterna, med
dagens teknik, mycket smS. Man kan anta att maximalt 5° > av dagens
elanvändning kan effektiviseras eller substitueras. Det motsvarar 30
GWh av Srsanvändningen.
6.4.2.4 Slutsatser
Plastvaru- och gummivaruindustrin är en delbransch som kraftigt
kommer att känna av en fördubbling av elpriset. De senaste Srens
förhållandevis laga elpriser har gjort att man vid nyinvesteringar har
valt processutrustning som snarare använder el- än värmeenergi. Det
innebär att de eventuella uppvärmningssteg som ingär i processen
sker med el. En fördubbling av elpriset gör i många fall att man, i de
fall det är möjligt, kan tvingas g3 tillbaka t i l l äldre utrustning där
uppvärmningen sker t ex med änga. Att inte kunna använda sin nyaste
utrustning innebär en kapitalförstöring som kan bli besvärlig för det
enskilda företaget. För det mesta har man inte ens kvar sin gamla
utrustning. Det är i de flesta fall omöjligt att bygga om den
befintliga utrustningen, utan en omställning kräver investering i nya
maskiner. För maskiner med effektiv och noggrann temperaturreglering finns det idag inga alternativ till eluppvärmning, utan här krävs
det en utveckling av maskinparken. En sädan utveckling kommer
troligtvis att ta längre tid än 10 ar. Som följd av detta finns det stor
risk att vissa delar av tillverkningen läggs ner eller flyttar utomlands.
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JORD- OCH STENVARUINDUSTRI
7.1

GLAS-, GLASVARUINDUSTRI

7.1.0

Branschbeskrivninq
Branschen är uppdelad på hushålls- och prydnadsqlasindustri samt
annan glasvaruindustri. Osn förstnämnda omfattar manuell glasindustri, dvs de traditionella girsbruken. Inom annan glasvaruindustri
dominerar planglastillverkning och förpackningsglastillverkning.
Den manuella glasindustrin, som tillverkar hushalls- och prydnadsglas,
har en utpräglad handtillverkning och får därigenom en arbetsintensiv
produktion.
Under senare år har den manuella qlasindustrin genomgått stora
förändringar. Kraftiga nedskärningar i antalet arbetsställen och koncentrering till större företagsgrupper har skett. I dag svarar två
grupper, Kosta-Boda och Orrefors, för ca 75% av tillverkningen.
Detta har framför allt skett pS grund av höga lönekostnader samt
genom att enklare nyttoartiklar ersatts av maskintillverkade utländska produkter. Genom importen av enklare artiklar har bruken tvingats
över till att producera mera kvalificerat gods, med tonvikt på
kvalitet och tilltalande design.
Planglaitillverkning sker sedan länge helt maskinellt. Produktionen är
helt kontinuerlig och man gör inga som helst driftstopp under aret.
I Sverige finns för närvarande endast en tillverkare av planglas,
Pilkington i Halmstad.
Även förpackningsglasindustrin domineras helt av en koncern, PLM.
Inom denna delbransch är tillverkningen liksom inom planglasindust' in
helt maskinell och kontinuerlig. Dock har man här driftuppehail under
semestern.
Geografiskt sett är branschen samlad till södra Sverige. Speciellt
gäller detta den manuella glasindustrin, som är koncentrerad till
Kalmar och Kronobergs län.

.L.l

i. lförbmkning
Glas- och qlasvaruindustrin är den minsta delbranschen inom jord-och
stenvaruindustrin ur elanvändningssynpunkt. Den totala elanvändningen 1934 var 136,4 GWh, vilket är ca lSah av hela branschens
elanvändning. F.lkostnadens andel av saluvärdet uppger till 2,16%,
vilket är n.igot under genomsnittet för branschen. All elenergi är
inköpt. När det gäller planglastillverkningen f^r produktionen inte
stanna. Pilkington har därför ett internt nät av avbrottssäker elkraft.
Vid ett nätbortfall träder först en ackumulatorförsedd back-up in,
varefter dieseldrivna elgeneratorer pö 1 000 kVA startas. I normalfallet har Pilkington dock ingen egen elproduktion.
Störst elförbrukare är planglastillverkning, förpackningsglastillverkning och glasfibertillverkning. För dessa glasindustrier används nästan
ingen energi alls för lokaluppvärmning och ingen elenergi alls för
detta ändamäl.
För den manuella glasindustrin är energianvändningen för lokaluppvärmning nSgot högre, men är fortfarande förhållandevis !5g.
DS planglasindustrin och emballageglasindustrin använder ca 85% av
branschens totala elanvändning är andelen icke produktionsrelaterad
elenergi för hela delbranschen endast ca 2% eller ca 4 GWh. Denna
elenergi används huvudsakligen till eltemprar.
Den produktionsrelaterade elenergin används för planglastillverkning
huvudsakligen till tennbadet samt till den plasmaprocess, magnetronsputteringprocessen, vid vilken man belägger glaset med ett metallskikt. För bada dessa förbrukare är eleffekt. jr pa ett par MW
installerade.
Dessutom används produktionsrelaterad elenergi till stödvärmning av
glaskanterna vid avkylninqen, till fläktmotorer, konvejerdrift samt
oljeförvärmning.
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När det gäller förpackningsglasindustrin används ca 90% av den
produktionsrelaterade elenergin till glassmältning, t i l l avspänning vid
avkylningen samt till dekorering med glasemblem. När det gäller
smältningen används ca 10% elenergi och 90% olja. 10% elenergi är
den minsta andelen el som kan användas för smältningen, varför man
inte helt kan övergå till oljesmältning.
För glasfiberindustrin Stgär ocksä mycket elenergi för sma.'tningen.
Dessutom används den produktionsrelaterade elenergin till drift av
fläktar samt tryckluftskompressorer. Tryckluften används för formningen.
För den manuella glasindustrin används huvuddelen av den produktionsrelatsrade elenergin t i l l elugnar, för smältning och varmhaiining
av glas, samt för kylrören.
Total elanvändning =

186,4 GWh/är

Produktionsrelaterad elanvändning =

182

GWh/ar

4

GWh/år

Icke produktionsrelaterad elanvändning =
7.1.2

Fördubblade elpriser

7.1.2.1 Förutsättningar
De förutsättningar som anges i bilaga 4 har använts för bedömningen.
Inga kommentarer på dessa förutsättningar och energiprisscenariet
har givits av delbranschen.
7.1.2.2 Anpassningsmöjligheter
Det finns inga substitutionsmöjligheter när det gäller elanvändningen
för planglasindustrin.
Pilkington har istället en tid projekterat en ersättning av en del av
oljeenergin med 4 - 5

MW elektrisk energi för glassmältningen.

Elektroder förs in i glasmassan i ugnen och den elektriska energin
avges direkt i glaset. PS sa sätt blir verkningsgraden betydligt högre
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än för oljeenergin. Dessutom tillkommer den miljömässiga fördelen
att svavelutsläppen minskar med ca 20% och kväveoxidutsläppen med
ca 30%. Detta är inte lika ekcnomiskt intressant att genomföra efter
en elprishöjning.
Det finns inga möjligheter till substitution av el inom förpackningsglasindustrin och inte heller för glasfiberindustrin.
Några substitutionsmöjligheter finns inte inom den manuella glasindustrin heller. Man haller nu pä att installera ytterligare elugnar pä
en del glasbruk, vilket kan komma att ställa sig mycket dyrbart vid
en elprishöjning.
Möjligheterna till effektivare elanvändning är mycket begränsade
inom delbranschen.
Inom planglasindustrin kan det finnas vissa möjligheter att minska
kylvattenpumparnas elanvändning, antingen genom att ändra driften
av dem eller genom att installera varvtalsreglering. För övrigt ser
man inga sparmöjligheter.
Inom förpackningsglasindustrin ser man inga sparmöjligheter i dagens
anläggningar, men man tror att det gar att, vid en om- eller
utbyggnad, köpa effektivare och elsnälare utrustning.
Glasfiberindustrin anser att man inte har ndgon möjlighet att minska
sin elanvändning genom sparåtgärder.
Det finns inga möjligheter att minska elanvändningen inom delbranschen genom att ändra produktmixen.
En koppling finns mellan elinsats och produktkvalitet för alla företagen, men att minska kvaliteten för att spara elenergi är helt
orealistiskt. T ex har elinsatsen som görs i tennbadet inom planglasindustrin bland annat till uppgift att jämna till eventuella ojämnheter i
glaset. Detta är speciellt viktigt vid tillverkning av glas för bilindustrin. Där accepteras inte en lägre kvalitet på glaset. Även i
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avsvalningskar.alen finns ett visst samband mellan elinsats och produktionskvalitet. En minskad elanvändning där leder t i l l oönskade
spänningar i glaset, vilket gör det svart eller omöjligt att skära eller
hantera glaset i senare led.
7.1.2.3 Konsekvenser
När det gäller planglasindustrin kommer någon nedläggning inte att
bli aktuell pa grund av höjt elpris. Man behöver höja priset p3
produkten med 1,5 resp 3,1%, beroende p3 om man installerar
tillsatsel i ugnen eller ej, för alt kompensera den ökac*e elkostnaden.
För det belagda glaset krävs en ökning pfl ytterligare 3%. Detta
kommer dock att bli svart att ta ut eftersom 80% av produktionen
exporteras.
För förpackningsglasindustrin, som redan idag har en svSr lönsamhetssits och negativt ekonomiskt resultat, kommer de ökade elkostnaderna pfl ca 10 m : lj kronor per företag och 9r att försämra situationen och kan påskynda en nedläggning av n9got företag inom
förpackningsglasindustrin.
Även den manuella glasindustrin har ekonomiska problem, varför en
elprishöjning framförallt för de smS bruken, kan resultera i en
nedläggning.
För de företag inom delbranschen, som säljer en stor del av sina
produkter pä export t ex glasfiberindustrin, blir

elprishöjningen

mycket besvärande eftersom de då inte kan ta ut det höqre pris som
skulle behövas. Da kommer en stor del av dagens vinst att ätas upp
direkt.
7.1.2.4 Slutsatser
För delbranschen gäller att elkostnadens andel av saluvärdet är
ganska 13g, ca 2%. Trots detta kan en del företag inom branschen,
som redan idag har lönsamhetsproblem, framförallt inom förpack-

ningsglasindustrin och den manuella glasindustrin, att få stora ekonomiska problem vid ett ökat elpris. Det ökade elpriset kan i sAdana fall
medverka till en nedläggning av en del företag tidigare än planerat.
Planglasindustrin behöver höja priset på produkten med ett par
procent för att kompensera sig för elprishöjningen vid en bibehållen
vinst, Eftersom 80% av produktionen exporteras beräknas detta vara
svSrt dä konkurrenterna inte drabbas av motsvarande prisökning. Man
måste därför räkna med en resultatförsämring motsvarande hela
årsvinsten 198S. Glasfiberindustrin får också problem att kompensera
sig för elprishöjningen genom en produktprishöjninrj eftersom de
exporterar 70% av sin produktion.
Möjligheterna till substitution, effektivare elanvändning eller förändrad produktmix eller produktkvalitet för att minska elanvändningen
är så gott som obefintliga för delbranschen.
7.2

CEMENT- OCH KALKINDUSTRIN

7.2.0

Branschbeskrivning
Den gemensamma råvaran vid kalk- och cementtillverkning är kalksten. Produktionen kräver stora mängder råvara och processerna är
därför kontinuerliga. Industrierna är därför lokaliserade t i l l kalkstensbrott. Cementtillverkningen är den kemiskt sett mest komplicerade processen, medan kalktillverkningen är enklare.
Begreppet kalk är ej entydigt. Kalk kan vara, för det första krossad
eller mald kalksten, för det andra bränd kalk och för

det tredje

släckt kalk. De kemiska beteckningarna är kalciumkarbonat, kalciumoxid respektive kalciumhydroxid.
Industrier för tillverkning av bränd kalk finns i Dalarna, Västmanland
och i Skåne. Cement tillverkas på Oland, Gotland och i Västergötland.
Kalksten bryts i samma område.
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Cement fabrikerna är förhållandevis stora och har i snitt drygt 200
anställda. Kalkfabrikerna är mindre och har i snitt knappt 50 personer
anställda. Totalt arbetar drygt 1 100 personer inom delbranschen pä
13 olika arbetsställen. Cementa, som är det största enskilda företaget inom delbranschen, har totalt 1 500 personer anställda. Man anser
att samtliga dessa berörs av förändringar som påverkar kalk-och
cementtillverkningen i Sverige.

7.2.1

Elförbrukning

Cement- och kalkindustrin är den näst största elenergi förbrukaren
inom jord- och stenvaruindustrin. Under 1984 använde man 332,0 GWh
elelenergi till en kostnad av 61,5 miljoner kronor. Saluvärdet för
delbranschen uppgick under samma tid till 1130,5 miljoner kronor.
Oetta innebär att delbranschen har den högsta specifika elkostnaden
relaterat till saluvärdet inom jord- och stenvaruindustrin, nämligen
5,4%. För branschen som helhet är värdet knappt hälften sa stort
eller 2,5%. Ser man till hela tillverkningsindustrin sa är det bara tre
delbranscher som har högre specifika värden, nämligen ferrolegeringarna (SNI 37102), gruvindustrin (SNI 2} och massa- och pappersindustrin (SNI 3411).

Av delbranschens totala energianvändning på 332.0 GWh är endast ca
2% eller 7 GWH/ar jcke_produktipnsrelaterad elanvändning. Denna
används i stort sett för lokaluppvärmning. Det gäller dä enstaka
avlägsna lokaler där det varit ekonomiskt lönsamt att installera sma
elpannor. Det finns även någon värmepump inom delbranschen.

Den groduktionsrelaterade elanvändningen är helt dominerande för
cement-och kalkindustrin. Dess andel pä 98% motsvarar 325 GWh/ar.
Denna elenergi används till stora delar för mekanisk bearbetning typ
brytning, krossning, målning, siktning och anrikning. Andra stora
användare är tryckluftskompressorer och olika motorer till transportörer, pumpar och fläktar.
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Fördelningen mellan produktions- och icke produktionsrelaterad elanvändning sammanfattas nedan:
Total
elanvändning
332 GWh/ar

Produktionsrelaterad

Icke produktionsrelaterad

elanvändning

elanvändning

325 GWh/ar

7 GWh/ar

98%

2%

Fördubblade elpriser
7.2.2.1 Förutsättningar
De förutsättningar som är givna genom Statens Energiverks scenario
ever energiprisutvecklingen (bilaga 4) har delgivits företrädare för
anläggningar inom delbranschen. Man har framfört vissa farhågor att
de elprishöjningar som kommer till stånd siar härdare mot abonnenter
av högspänd el jämfört med lågspänd el. Cementa köper till samtliga
sina anläggningar endast högspänd el och skulle därför drabbas hart.

7.2.2.2 Anpassningsmöjligheter
Det finns goda möjligheter att substituera vissa delar av den icke
produktionsrelaterade elanvändningen. Det gäller t ex elpannor som
kan bytas ut mot bränsleeldade pannor. Elenergi som används motsvarande hush A Usel typ i personalmatsalar och för kontorsdrift går
knappast att substituera.
När det gäller den produktionsrelaterade elenergin är det svdrare.
Främsta delen används för stora motorer t i l l mekanisk bearbetning
eller till kompressorer. P3 grund av den stora elanvändningen inom
branschen är man redan idag motiverad att använda den bästa
tekniken som finns att tillgå och därmed de effektivaste motorerna.
Det finns inga möjligheter att minska elanvändningen genom att
ändra på produktmixen.
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7.2.2.3 Konsekvenser
Kalk- och cementindustrin drabbas kraftigt vid en fördubbling av
elpriset. De ökade elkostnaderna och därmed produktionskostnaderna
skulle göra det omöjligt att exportera svensk cement. Det finns även
risk för att hemmamarknaden skulle drabbas. Som resultat av detta
skulle vissa anläggningar fa läggas ner.
Möjligheterna att effektivisera eller substituera den |cke produkt i onsrej_a terade elanvändningen är god. Man kan räkna med att det
gar att reducera denna elanvändning med drygt 40"o. Uttryckt i G V/h
blir reduktionen mycket måttlig och motsvarar ca 3 CAVh av flrsanvändningen. Substituerinqen/effektiviserinqen är dessutom mycket
kostsam att genomföra.
När det gäller den groduktionjirelaterade elanvändningen är det
mycket svart att göra något ytterligare. Man använder redan idag den
bästa teknik som finns att tillgå. En bedömning är att denna teknik
kan förbättras lite under den kommande 10-ars perioden. Detta skulle
i bästa fall kunna reducera elanvändningen med 1-2%. Det motsvarar
en reduktion pS ca b GWh av den ärliga elanvändningen.
7.2.2.4 Slutsatser
Delbranschen har mycket svSrt för att substituera eller effektivisera
sin elanvändning. Den skulle därför drabbas h3rt vid en fördubbling av
elpriset. Man får räkna med nedläggningar av vissa anläggningar vid
höjda elpriser.

7.3

ÖVRIG MINERALVARUINDUSTRI, TEGELINDUSTRI SAMT PORSLIN- OCH LERGODSINDUSTRI

7.3.0

Branschbeskrivning
Denna delbransch är den mest heterogena inom jord- och stenvaruindustrin. Gruppen övrig mineralvaruindustri innefattar bl a betong och
lättbetongindustri, mineralulls- och glasullsindu&tri. Hen övriga mineralvaruindustrin är mycket större än både tegelindustrin och porslinoch lergodsindustrin, sett bade till antalet arbetsställen och antalet
anställda. Det finns ca 300 arbetsställen inom övrig mineralvaruindustri och antalet anställda är drygt 12 000. För bade tegelindustrin
och porslin- och lergodsindustrin gäller det att antalet anläggningar
är ca 20. Antalet anställda är mycket fler i porslin- och lergodsindustrin, drygt 3 000, medan tegelindustrin sysselsätter ca 1 000
personer.

7.3.1

Elförbrukning
Totalt använde delbranschen 687,7 GWh elenergi under 1984. Den
största enskilda undergruppen sett ur elenergisynpunkt är mineralullsoch glasullsindustrin som använde drygt hälften av detta, 347,9 GWh.
Denna undergrupp är jämförbar med hela cement- och kalkindustrin.
Kostnaden för delbranschens elanvändning uppgick under 1984 till
150,5 miljoner kronor. Saluvärdet uppgick under samma Sr till 7 097,0
miljoner kronor. Det specifika värdet för elkostnaden relaterat till
saluvärdet har ur dessa siffror beräknats till 2,12%. För undergruppen
mineralulls- och glasullsindustrin är värdet nästan dubbelt s^ stort
eller 4,0%.
Andelen jcl<ej)£oduktjonsrel_ate£ad elenergi varierar en del inom delbranschen frSn 0 till ca 10%. Exempel pS industrier helt utan icke
produktionsrelaterad elenergi är bl a producenter av lättbetong.
Företag som använder mer bke produktionsrelaterad elenergi finner
man bl a inom porslin och lergodsindustrin. Ett snitt för delbranschen
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ligger lagt, på ca 3% vilket motsvarar 20 GWh/år. Den icke produktionsrelaterade elenergin används främst för lokaluppvärmning. Det
kan gälla uppvärmning av smS lokaler 13ngt frän det ordinarie
uppvärmningssystemet där man istället valt att installera elradiatorer eller eldrivna aerotemprar, men det omfattar även värmepumpar,
där man tar tillvara stora spillvärmeflöden och värmer upp hela
tillverknings- och lagerlokaler. Det senare exemplet återfinner man
inorr glasullsindustrin. Trots de stora värmepumparna är elenergin för
att driva dem försumbar för företaget jämfört med elenergin som
används i processer.
Den jjroduktionsrelaterade elanvändningen är för delbranschen ca
fl% eller 668 GWh/år. Inom glasullsindustrin används huvuddelen av
energin t i l l glasvannan för att smälta råvaran. Ett exempel är en stor
anläggning för produktion av glasull där man använder ca 130
GWh/år. Av detta går drygt 50% eller 70 GWh/år till glasvannan.Elektroderna sticks rakt in i smältan, varvid förlusterna minimeras.
Inom mineralullsindustrin används el främst för motorer till fläktar
och pumpar knutna till processen. I många fall är dessa motorer
försedda med varvtalsreglering, varför besparingsmöjligheterna är
små. Andra användningsområden inom delbranschen är tryckluftskompressorer och motorer t i l l transportörer.
Fördelningen mellan produktions- och icke produktionsrelaterad elanvändning sammanfattas nedan:
Total
elanvändning

Produktionsrelaterad
elanvändning

Icke produktionsrelaterad
elanvändning

688 GWh/år

668 GWh/år

20 GWh/år

97%

3%
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7.3.2

Fördubblade elpriser

7.3.2.1 Förutsättningar
De av Statens Energiverk framtagna prisprognoserna enligt bilaga k
har presenterats för olika företrädare för delbranschen. Några speciella kommentarer t i l l dem har ej framkommit.
7.3.2.2 Anpassningsmöjligheter
Den j_cke_p£oduktionsrela^terade elanvändningen är teoretiskt sett lätt
att substituera. Det mesta används, som beskrivits tidigare, för
lokaluppvärmning. Praktiskt sett är det i vissa fall mycket svSrt. Det
finns exempel inom glasullsindustrin, där man tar tillvara stira
mängder värme frän kylvattensystemet för att värma hela lagerlokaler och kontor. Värmen överförs med hjälp av värmepumpar som drivs
med el. Värmepumparna är lokaliserade nära värmekällan och där
värmebehovet finns. På s3 sätt har man lyckats niinimera rördragningen för värmevatten. Att ersätta dessa värmepumpar innebär att
man måste bygga upp ett helt distributionssystem för värmevatten
över en geografiskt stor yta. Värmen far da tas frän en konventionell
panna eldad med bränsle som t ex olja, naturgas, gasol eller fastbränsle. Installationen blir bade omfattande och kostsam. Det blir
därför en läng aterbetalningstid trots ett högt elpris.
När det gäller den groduktjonsrelaterade elenergin varierar dess
anpassningsmöjligheter mycket inom delbranschen. Ser man på glasullsindustrin sa finns det möjlighet att värma deras vannor, för smältning av glas, med olja. Detta gjorde man före den första oljekrisen.
Man har dock funnit att processen är mycket effektivare, lättare att
reglera och har mindre miljöproblem da man utnyttjar el. Att ga
tillbaka till oljeeldning innebär därför mer miljöproblem och större
energi förluster, övergängen innebär komplett utbyte av glasvannorna
och är därför mycket kostsamt. Aterbetalningstiden för åtgärden blir
därför läng trots höjda elpriser. Som exempel kan vi titta pa den
förutnämnda

stora anläggningen med en total elanvändning pfl
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130 GWh/9r. Där används ca 70 GWh/ar för smältning av glas till en
kostnad av drygt 16 milj SEK. En ombyggnad av anläggningen? två
glasvannor innebär en investering pa ca 200 milj SEK. På grund av
ökade energiförluster kan man vid en fördubbling av elpriset maximalt räkna med att spara 15 milj SEK/år vid övergång till annat
bränsle. Det innebär en återbetalningstid på drygt 13 år. Till detta
kommer miljöeffekter som ökade metallutsläpp, vilket medför problem eftersom anläggningen ligger mitt i en stor by.

För mineralullsindustrin är förhållandena något annorlunda. Här används elenergi främst för fläktar. Dessa är redan idag varvtalsreglerade. Substitutions- eller besparingspotentialen är därför mycket
liten vid den här typen av tillverkning.
Även inom tenelindustrin är substitutions- och besparingspotentialen i
stort sett försumbar. Här används elenergi främst för olika motorer i
processen såsom kvarnar och transportörer. Även fläktarna till torkar
ocn ugnar drar en hel del elenergi. Dessa förhållande är ganska lika
de inom porslin- och lergodsindustrin. Vid denna typ av företag finner
man även el-ångpannor och el-ugnar. Det finns bl a en hetvattenpanna för avkopplingsbar el vid Ifö-Sanitärs anläggning i Bromölla. Denna
är enkel att substituera. Då hetvattenpannan installerades vid årsskiftet 85-86 och ännu ej är avskriven kommer en avställning av den
att innebära kapitalförstöring. Speciellt som den under sitt första
lialvår ej varit så mycket i drift som man räknade med vid projekteringen. Svårare är det att substituera eldrivna ugnar. Dessa kan ej
byggas om för eldning av i första hand gas, utan kräver fullständigt
byte av utrustning. Det är givetvis fullt

möjligt, men mycket

kostsamt för det enskilda företaget.

7.3.2.3 Konsekvenser
Vid en fördubbling av elpriset kommer flera industrier inom delbranschen att få lönsamhetsproblem. Flera av företagen arbetar i konkurrens med utländska tillverkare. Man har därför små möjligheter att
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kompensera för höjda produktionskostnader med ett högre försäljningspris. Jämför man dagens elkostnader med dagens vinst finner
man att en fördubbling av elkostnaderna tar i anspråk en s9 stor del
av vinsten att produktionen kan ifrågasättas. Som en följd av detta
kommer vissa enheter att fa läggas ner.
Gruppen med glasulls- och mineralullsindustrin är den, som genom sin
stora elanvändning, kommer att påverkas kraftigast. Här räknar man
med att vissa produkter kommer att konkurreras ut. För mineralullsindustrin handlar det främst om exportprodukter, medan glasullsindustrin ser problem bade på svenska och utländska marknaden. Här
ser man främst problem för produkter som ej används för värmeisolering, t ex bullerdämpande produkter, samt produkter som kan tillverkas i andra material, t ex cellplaster. Dessa produktionslinjer kommer
därför att fä läggas ner. Men de ökade elpriserna kommer även att
leda till att det blir mer lönsamt att värmeisolera, varför en del
produkter kommer att fa ökad efterfrågan. Denna ökade efterfrågan
kommer att till en liten del ersätta den produktion som konkurreras
ut av höga produktionskostnader.
Det finns viss koppling mellan el-insats och produktionskvalité.
Eftersom delbranschen har konkurrens från utländska tillverkare, kan
man ej sänka kvalitén på produkterna. En eventuell elbrist med
ransonering som följd skulle därför drabba delbranschen hårt.
Möjligheterna att effektivisera eller substituera den icke p£oduktjorwelaterade elanvändningen varierar kraftigt

från företag t i l l

företag. Elpannor är lätta och ekonomiskt motiverade att substituera.
Att ersätta installerade värmepumpar är dock knappast rimligt. En
rimlig bedömning är att max 40% av den icke1 produktionsrelaterade
elanvändningen kan elimineras. Det motsvarar 8 GWh av den årliga
användningen.
Att bedöma reduktionsmöjligheten för den groduktionsrelaterade elanvändningen är mycket svårt. En stor del av den används för
glasvannor i glasullsindustrin. Där ställer man sig tveksam till att,
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trots kraftigt höjda elpriser, gå tillbaka t i l l oljeuppvärmd glasvanna.
Man kan istället tänka sig att starta egen elgenerering utifrån olja
eller gas. En rimlig bedömning anses vara att max 5-10% av elanvändningen kan elimineras. Det innebär en reduktion pä ca 50 GWh av
den ärliga elanvändningen.

7.3.2.4 Slutsatser
Delbranschen porslin- och lergods-, tegel- och övrig rnineralvaruindustri skulle päverkas kraftigt vid en fördubbling av elpriset. Stora
delar a* elanvändningen används i olika processer. Vissa delar av
denna elanvändning skulle kunna substitueras, men en substitution
kräver stora ombyggnader och investeringar. Eftersom de flesta
tillverkarna inorn delbranschen arbetar i konkurrens med utländska
tillverkare, är det svårt för de enskilda företagen aU göra dessa
kraftiga investeringar och ändå behålla sina marknadsandelar. Man
får därför räkna med nedläggningar av vissa enheter inom delbranschen.

147

8.1

JÄRN- OCH STÅLINDUSTRIN

8.1.0

Branschbfeskrivning

8.1.0.1

Lokalisering

Den svenska stålindustrin har under de senaste decennierna
genomgått en omfattande omstrukturering. Fran ett läge där
"alla gjorde a l l t " har ståltillverkningen specialiserats
hart.
Den malmbaserade handelsstalti11verkningen är nu koncentrerad
t i l l SSAB:s anläggningar i Luleå och Oxelösund. Övrig handelsstälframställ ning sker i tre skrotbaserade verk, SSAB Domnarvet, Smedjebacken samt Halmstad.
Specialstalstillverkningen har samlats i enheter för verktygsstål t i l l verkning (Uddeholm Tooling i Hagfors och ComponentaKilsta i Bofors), laglegerade specialstal (SKF Steel i Hofors
och Hällefors), r o s t f r i t t stal (Avesta AB i Avesta och Degerfors samt Sandvik AB), snabbstal i Kloster Speedsteel (Söderfors) samt smide (Björneborg). Dessutom tillverkar Höganäs
stal för sin pulverframstall ning.
Samtliga dessa företag bedriver ocksä bearbetning och manufakturering av stal. Sådan förekommer också vid ett antal företag
(företagsenheter), som inte har egen stal smältning.
Geografiskt har ståltillverkningen sin tyngdpunkt 1 Bergslagen; undantagen är SSAB:s enheter i Luleä och Oxelösund,
Halmstads Järnverk samt Höganäs, se figur 1. 90 % av elektrostaltillverkningen sker 1 Bergslagen.

Den svenska stålindustrins lokalisering
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8.1.0.2

Stålindustrins betydelse för samhäll sek'nomin

Omstruktureringen av den svenska stålindustrin har sedan 1974
minskat antalet sysselsatta från 51 000 till cirka 32 000
(1985). Trots detta är stålverken fortfarande dominerande
arbetsställen på ett antal orter i Bergslagen.

Export och imgort
Är 1985 exporterade de svenska stålföretagen 71 "- av producerat tonnage eller 3.0 miljoner ton. Samtidigt tillgodosågs
den inhemska stål förbrukningen till 62 % eller 1,7 miljoner
ton genom import.
Värdemässigt representerade den svenska stålproduktionen 1985
23 miljarder kronor, varav 16 miljarder gick pä export. Av
exportdelen faller cirka 2/3 pa specialstål och 1/3 på handel sstål.

Produktion
Från rekordproduktionen 6,0 milj ton råstål
åtål åår 1974 har den
svenska ståltillverkningen reducerats och 1985 blev råstålsproduktionen 4,8 Mton. Oetta representerar mindre än 0,7 % av
världsproduktionen, som 1985 var cirka 725 milj ton.
Rastålsproduktionen fördelade sig 1985 enligt följande:
Handelsstal
varav malmbaserat
skrotbaserat
Specialstål
varav skrotbaserat

3 ,4 Mt
2 ,4 Mt
1 ,0 Mt
1 ,4 Mt
i

,4 Mt
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Viktigt är att notera att ny teknik (framför allt införandet
av stränggjutning) och investeringar i modern utrustning
resulterat i en dramatisk höjning av utbytet frän rastål till
leveransfärdiga produkter. 1985 tillverkades sålunda^praktiskt
taget samma tonnage färdigprodukter av 4,8 Mton rastäl som det
1974 krävdes 6,0 Mton rasta! för.
Internationellt sett har Sverige en mycket hög andel elektrobaserad stålproduktion. Den äldre, bränslebaserade martinprocessen är sedan 1981 nedlagd.
Strukturrationaliseringen har medfört att branschen idag har
en modern utrustning och inte räknar med några stora investeringar inom de närmaste aren. Under senare är är det främst
genom modernisering och effektivisering av äldre enheter som
produktionen per ugn kunnat ökas vilket visas i figur 2.

LJUSBÅGSUGNAR

KAPACITET
kTON/ÅR

ANTAL

70
ANTAL UGNAR

IVlNSTRA SKALAN)

150

KAPACITET/UGN

25
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60

65

70

75

80

85

Figur 2. Antal ljusbägsugnar i Sverige och deras kapacitet.
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8.1.0.3

Efterfrage- och konkurrenssituation

Stål är en utpräglat internationell handelsvara. Stålpriserna
b*itäms helt av tillgång och efterfrågan på den internationella marknaden. Ändrade produktionskostnader i Sverige har
inget inflytande på den internationella prisnivån. Att via
prishöjningar ens delvis kompensera en isolerad svensk elprishöjning är uteslutet. Ökade tillverkningskostnader i Sverige
som följd av en elprishöjning måste därför helt kompenseras
med lägre kostnader på andra produktionsfaktorer, om lönsamheten skall kunna påverkas. Det är i stort sett endast lönekostnader och elkostnader som kan påverkas. Priserna på järnråvara, olja, kol, ferroleqeringar, elektroder etc är internationellt bestämda. Återstående och påverkbara kostnadsposter
av betydelse är löner och elenergi.
Den internationella stålmarknaden kännetecknis av överkapacitet och hård priskonkurrens. Någon näraliggarde förändring av
rådande marknadsförhållanden är inte t r o l i g . Trots stora i n grepp inom EG:s stålindustri och lågt kapacitetsutnyttjande i
hela västvärldens stålindustri är överkapaciteten fortfarande
besvärande. Enbart inom EG uppges överskottskapaciteten fortfarande uppgå t i l l mer än 20 Mton/år. Den vidare anpassningen
gar långsamt och obalansen mellan tillgång och efterfrågan
torde bestå ett stycke in på 1990-talet.

8.1.1

Elförbrukning

8.1.1.1

Elkostnadens andel av saluvärdet

De svenska stålverken använder för närvarande cirka 4,2 TWh
elektrisk kraft per år t i l l en kostnad på cirka 900 Mkr. Denna
kostnad utgör 4 % av saluvärdet och 11 % av förädlingsvärdet
för hela branschen. För skrotbaserade handelsstålverk och
vissa elintensiva specialstål verk är elkostnadsandelen 6-9 %
av saluvärdet.
Åtgärder för effektivare elanvändning har i de flesta f a l l
genomförts 1 samband med ersättning av olja med el eller vid
processförbättringar. Härvid har dock eleffektiviseringen 1
allmänhet varit av sekundär betydelse.
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I samband med de två oljekriserna har järnverken vidtagit
kraftfulla åtgärder för att minska energikostnaderna, i första
hand för bränslen. Man har även studerat elanvändningen och da
funnit att den minskning av elförbrukningen, som kan uppnäs
med ombyggnad till bästa tillgänglig teknik, oftast ej motiverar den ekonomiska insatren.
Ser man på branschen som helhet har lönsamheten under det
senaste decenniet varit dålig. Under många år har branschen
visat förluster, se figur 3.

-10

Figur 3

Räntabiliteten enligt planenliga avskrivningar vid
svenska järnverk enligt Jernkontorets lönsamhetsutredning
(1974 ändrades statistikbearbetningen)
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Som framgår av nedanstående tabell skulle en fördubbling av
elpriset markant öka förlusten för branschen sett över ett
antal år.

Är

1980
1981
1982
1983
1984

Handelsstål

Specialstal

elkostnad
Mkr

resultat
Mkr

elkostnad
Mkr

resultat
Mkr

280
300
350
370
410

-470
-680
- 20
+420
+410

370
360
390
420
510

- 70
-470
-170
+230
+760

Med resultat avses har resultat efter planenliga avskrivningar
(avskrivningar baserade på ursprungliga anskaffningsvärden).
Om resultatet beräkna; efter avdrag för kalkylmässiga avskrivningar (avskrivningar baserade på återanskaffningsvärden =
ursprungliga anskaffningsvärden uppräknade till gällande kostnadsnivå för likvärdig utrustning) försämras det årligen med
700-800 Mkr för hela branschen. Ett bra resultat efter kalkylmässiga avskrivningar är nödvändigt för att säkerställa en
långsiktig överlevnad.
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8.1.1.2

Nuvarande elförbrukning

Den totala energi- och elförbrukningen inom stålindustrin
sedan 1970 framgår av figur 4. I samma figur visas även järnverkens leveranser inklusive ämnen. En jämförelse mellan 1970
och 1984 visar att samtidigt som leveranserna har ökat med 8 %
har den totala energiförbrukningen minskat meci 14 % och elförbrukningen med 16 %. Under samma period har oljeförbrukningen
gätt ned med 68 %. Materialutbytet har ökat framför allt
beroende på högre andel stränggjutning. Detta medför att råstal sproduk ti onen har minskat med 14 % trots de ökade leveranserna.

Total fovoron*

Total tnm-ai
B

4 -

Figur 4

Den totala energiförbrukningen, elförbrukningen samt
järnverkens leveranser Inklusive ämnen 1970-1984
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Som framgår av figur 5 är sedan 1983 el den efter kol
viktigaste energikällan för stålindustrin. Ur kostnadssynpunkt
är den ännu mer betydelsefull eftersom elenergi svarade för
29 % av energikostnaderna år 1984.
Den relativa ökningen av elandelen under senare ar är resultat
av branschens strukturrationalisering och övergången till
elektrobaserad skrotsmältning m m.
% av Mal
förbrukning

6Q

Kol

Olja

20
El
Gosol

70

F<gur 5

72

74

76

78

80

82

84

Fördelningen av olika energislag vid <Je svenska
stålverken

Av den samlade elförbrukningen på över 4 TWh för 1984 är det
en mycket liten andel som ej är produktionsrelaterad.
Det enda område där elanvändningen enkelt kan ersättas är vid
ångalstring och där el används för lokaluppvärmning med elpannor. Denna elanvändning uppgår dock ej till mer än cirka
5 % av totala användningen eller ca 200 GWh. Sedan 1984 har
dessutom landets kraftbalans medfört att användningen av s k
avkopplingsbara elleveranser drastiskt minskat.
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Produktionsrelaterad elförbrukning
Järn- och stålverkens elförbrukning är starkt produktionsrelaterad. Elanvändningen för olika delbranscher och olika
processteg fördelar sig enligt följande tabell.

Skrot- Värmning
smäl t- och värmening behandling
GWh
GWh
Malmbaserade
verk
(handelsstål)

Motorkraft
belysning
etc
GWh

45

695

Totalt

GWh
740

-

1100

1030

140

2360

2200

140

4200

Skrotbaserade
handelsstålverk

580

45

475

Skrotbaserade
special stål verk

850

340

1430

430

Summa

Ängalstring
GWh

Den specifika elförbrukningens beroende av andelen elektrostal
och kapacitetsutnyttjande framqår av figur 6. Bilden visar
tydligt att lågt kapacitetsutnyttjande ger hög specifik elförbrukning samt att olika åtgärder som vidtagits vid järnverken
har medfört att den specifika elförbrukningen år 1984 ligger
på samma nivå som år 1970 trots att andelen elektrostal har
ökat. Exempel på åtgärder är nedVjggning av äldre anläggningar, effektivare utnyttjande av befintliga anläggningar
samt införande av energisnål utrustning. Dessa åtgärder har
Inneburit en över 20 % effektivare elanvändning vid stålverken under den aktuella perloden.
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Den specifika elförbrukningen, andelen elektrostäl
av total rastal sproduktion samt kapacitetsutnyttjande vid stålverken 1970-1984.
Index 1970 = 100

Skrotsmältning
Största enskilda förbrukningen av elkraft är skrotsmältningen
1 ljusbågs- och induktionsugnar, vilken tar cirka 1,5 TWh
eller närmare 40 % av den tota'a förbrukningen. Denna andel är
endast något högre nu än under början av 1970-talet trots att
andelen elektrostal ökat frän cirka 40 t i l l 50 % av den totala
råstllsproduktionen. Under lågkonjunkturaren i slutet av 1970taiet var andelen el för smältning lägre, knappt 30 1. Denna
nedgång beror på att andelen el för motorkraft m m ökade frän
cirka 50 t i l l 60 % pä grund av dåligt kapacitetsutnyttjande.
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Den specifika elförbrukningen för smältningen av skrot har
minskat från cirka 700 kWh/ton råstal t i l l 590 kWh/ton råstål.
Oetta har åstadkommits genom installation av transformatorer
med högre effekt, syrgastillsats under smältningen samt i n förande av ny teknik för skänkmetallurgisk behandling. Manga
av dessa åtgärder är kapi tal intensiva, vilket hämmar nyinvesteringar.
Elanvändningen för 1jusbågsugnar kan inte substitueras. Däremot kan olika energibesparande åtgärder enligt följande sänka
förbrukningen:
Produktivitet

(

Resultat från en ljusbågsugn visar att en ökning av produktiviteten minskar elförbrukningen under för övrigt lika förhållanden.

i

Syrgasblåsning

:
j

Syrgasblasning under nedsmältning vid tillverkning av olegerat
och låglegerade stål minskar elförbrukningen med cirka
6 kWh/nm3 syrgas. Tillverkning av 1 nm^ syrgas kräver ca 1
kWh e l .

|;

Skrotförvärmning

t
L
I
I

Under det senaste decenniet har skrotförvärmning med ugnsgaser
börjat användas vid a l l t f l e r stålverk, framför a l l t i Japan.
Energibesparing på 20-50 kWh/ton råstål har rapporterats.
Variationen beror bland annat på andel förvärmt skrot i
chargen, typ av skrot och t i l l s a t t syrgasmängd. Vid flera
svenska verk pågår installation av skrotförvärmningsanläggningar.
Processtyrning
Skillnaden i energiförbrukningen mellan olika charger beror
bland annat pa för grova styrmetoder vid chargens genomförande. Genom förfinad styrteknik kan viss enen/'besparing
erhållas.
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Skrot
Energiförbrukningen är beroende av vilka skrotsorter som används. Grövre skrot kräver mer energi för smältning än finare.
Totalt bedöms att energibesparande åtgåYder kan sänka den
specifika elförbrukningen med ytterligare ca 50 kWh/ton.

Värmning och värmebehandling
Elanvändningen för värmnings- och värmebehandlingsugnar kan
t i l l skillnad frän el för skrotsmältning ersättas men t i l l
priset av stora investeringar i nya o l j e - eller gaseldade
ugnar.
Under senare t i d har en ökning av elanvändningen noterats.
Orsak h ä r t i l l är förutom ekonomiska fördelar krav på bättre
kvalitet på produkterna och förbättrade arbetsförhållanden.
Induktiva ugnar för värmning har funnits länge men först på
senare t i d har stora ugnar installerats för värmning av stålämnen före valsning.
Förutom induktiva varmare
lerade för värmning eller
första hand i de fall där
Alternativet är gaseldade

finns motstandsvarmda ugnar instalvärmebehandling. Dessa används i
man har höga krav på ugnsatmosfSren.
eller Indirekt värmda ugnar.

Nya användningsområden för elektrisk värmning har utvecklats
under senare år. Exempel på sådana är elektrisk skänkvärmning,
värmnir.g av stål i skänk m m. I vissa f a l l ersätter elkraften
fossila bränslen, i andra f a l l inför man av kvalitativa skäl
nya värmningsoperationer, där el oftast är enda energialternativet. När elkraften ersätter bränslen erhåller man vanligtvis en minskning av energiförbrukningen.
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Motorkraft, belysning m m
Elanvändningen inom detta område uppgår t i l l nära 2 TWh sammantaget och svarar för cirka 50 % av totala elanvändningen.
Nivån ä r , jämfört med processelanvändningen, r e l a t i v t konst a n t . När råstålsproduktionen under 1976-1980 var lägre
svarade motorkraft m m för 60 % av elanvändningen.
Denna elanvändning kan ej substitueras med andra energibärare.
En viss sänkning av el behovet kan åstadkommas vid utbyte t i l l
mer effektiv utrustning, varvtalsreglering etc. Sänkningen
b l i r ändå marginell och förverkligas f ö r s t vid investeringar,
som sker av andra orsaker än minskad elanvändning. Inom s t å l industrin förekommer sedan gammalt e t t s t o r t antal utrustningar med varvtalsregierin.g. De flesta av dessa regleringar
(valsverksmotorer m m) sker med l i k s t r ö m s d r i f t e l l e r frekvensreglerad växelströmsdrift.

8.1.1.3

Framtida elförbrukning

Som framgått t i d i g a r e är järnverkens möjligheter a t t e f f e k t i visera elanvändningen mycket begränsade. Uppskattningsvis bör
den specifika elförbrukningen kunna minska med cirka 5 "r t i l l
1997 med nuvarande e l p r i s n i v å .
Den svenska s t å l i n d u s t r i n b l i r alltmer k v a l i t e t s i n r i k t a d samt i d i q t som manufaktureringsgraden på produkterna ökar. Oetta
medför ökat antal bearbetningssteg och därigenom ökad e l f ö r brukning.
Den nuvarande strukturen beträffande processerna inom s t å l industrin kommer sannolikt a t t bestå i sina huvuddrag under
den kommande 10-årsperioden. Råjärnstillverkningen kommer a t t
ske i b e f i n t l i g a masugnar med påföljande råstålstil1verkninq i
syrgaskonvertrar. Skrotsmältningen sker i a l l t effektivare
1jusbågsuqnar med skrotförvärmning.
För speciella användningsområden kan e l k r a f t komma a t t användas i större utsträckning än idag. Dkninqen av elförbrukningen
b l i r dock endast marginell. F.xempel på sådan användning är
värmning av stål i skänk, pavärmning av varma ämnen t i l l r ä t t
valsn.ingstemperatur m m.
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8.1.2

Fördubblade elpriser

8.1.2.1

Forutsättningar

Utredningen avser belysa konsekvenserna av en avveckling av
kärnkraftsproducerad el senast 1997. Förutsättningarna för
utredningen är Statens Energiverks antaganden att industriefterfrågan prioriteras och att elpriset fördubblas.

8.1.2.2

Anpassningsmöjligheter

Substitution
Stålindustrins elanvändning fördelades 1984 på följande:
*
*
*
*

motordrift, belysning
smältning
värmning, värmebehandling
uppvärmning

47 %
37 %
12 %
4 %

Det är som synes en mycket stor del av elförbrukningen som är
knuten t i l l produktionen. Med mycket fa undantag är en kortsiktig substitution av el för dessa ändamål utesluten. Endast
i samband med nyanläggningar eller omfattande ombyggnader och
kompletteringar kan utbyte t i l l mer eleffektivare motorer etc
tänkas eller övergång t i l l olje- eller gaseldade enheter för
värmning genomföras. Även i sådana f a l l är det företagsekonomiska bedömningar som b l i r avgörande för val av energiform.

Samtliga s t å l t i l l verkande företag 1 Sverige har bedömt sina
möjligheter att öka effektiviteten i elanvändningen som margi
nell. För vissa applikationer finns ny eller bättre teknik,
som skulle kunna ge en något effektivare elanvändning men
totalt t i l l ökade kostnader. Endast i samband med totala nyinvesteringar finns vissa möjligheter t i l l lönsamma elbesparingar.
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Ecjengroduktion av elenergi
Möjligheterna att producera el av restenergi är begränsade.
Processgasen från masugnar, syrgaskonvertrar och koksugnar
levereras redan t i l l kraftvärmeverk. Övrig restenergi, i
första hand från värmningsugnarnas avgaser, har genom den
effektivisering av energi t i l l f ö r s e l n som skett minskat.
Utnyttjande av kvarvarande restenergi kräver s k organic
Rankine cycle, som har en mycket låg verkningsgrad. Det är
därför tvivelaktigt om en fördubbling av elpriset är t i l l r ä c k lig för att göra en elproduktion av restenergi lönsam.
Produktnn xförändringar
En produktmixförändring kommer att inträffa genom att f l e r talet företag av lönsanhetsskäl kommer att tvingas att upphöra
med tillverkning av produkter med lågt förädlingsvärde och hög
elandel. Detta gäller även specialstål verken. I övrigt anger
stålverken, att marknadsförutsättningar saknas eller t i l l
endast marginell del finns för ändringar i produktprogrammet.

8.1.2.3

Konsekvenser

För de skrotbaserade handelsstålverken skulle en fördubbling
av elpriset innebära ett direkt hot mot i första hand deras
r å s t å l s t i l l verkning. Produkter med lågt förädlingsvärde och
hög elandel kommer med stor sannolikhet att slås ut. Några
mojligheter att kompensera kostnadsökningen för el med höjda
produktpriser finns inte. En omstrukturering och nedskärning
av kapaciteten inom handelsstalsektorn torde bli nödvändig.
För specialstålsverken gäller, a t t 20-30 % i värde av deras
produktion i Sverige löper risk att slås ut vid en fördubbling
av elpriset. Flera företag inom denna sektor uppger, att delar
av deras produktion sannolikt kommer att flyttas t i l l befintliga eller nya etableringar utomlands. Kvantitets- och/eller
kvalitetshöjande investeringar miste för att bli lönsamma
förläggas t i l l utländska produktionsenheter. Pa" längre sikt
Innebär en sjunkande investeringsvolym i anläggningar samt
forskning och utveckling att svensk stålindustri äventyrar den
position i kvalitet och marknadsandelar som man under manga år
byggt upp.
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Ur sysselsättningssynpunkt får detta t i l l konsekvens färre
a r b e t s t i l l f ä l l e n på ett antal bruksorter i Bergslagen, såväl
v i d handelsstål- som specialstålverk. F l e r t a l e t av aktuella
orter har redan tidigare drabbats av inskränkningar inom s t å l industrisektorn.
De kostnadsmässiga konsekvenserna kan exemplifieras av a t t
fördubblat e l p r i s för s t å l i n d u s t r i n i Bergslagen skulle innebära en å r l i g kostnadsökning med cirka 7OU miljoner k r o n j r ,
v i l k e t kan ställas i relation t i l l den totala omfattningen av
det så kallade bergslagspaketet, 425 miljoner kronor, som
riksdagen f a t t a t beslut om våren 1986.
För stålindustrin t o t a l t skulle en elprisfördubbling ungefär
motsvara branschens årliga investeringar under de senaste två
åren (cirka 900 miljoner k r / å r ) . En annan jämförelse visar a t t
den energiskatt, som järnverken betalar, motsvarar ca halva
merkostnaden vid en elprisfördubbling. En omläggning av
energiskatterna t i l l moms skulle kunna bidra t i l l en minskad
belastning.
För den svenska verkstadsindustrin, san står för det största
bidraget t i l l landets bytesbalans, kan ovannämnda konsekvenser
för stålindustrin leda t i l l a t t den f ö r l o r a r svenska leverantörer av utgångsmaterial för sina produkter. An viktigare kan
i sådana f a l l vara förlusten av den löpande kontakten med
inhemska leverantörer vid material- och produktutveckling,
utbyte av produktionserfarenheter etc.
En grov uppskattning av konsekvenserna för tonnage och sysselsättning av e t t fördubblat elpris är följande. Ett tonnageb o r t f a l l på 1,5-1,8 miljoner ton råstal fördelat med en större
del härav på handelsstålet är sannolik. I sysselsättning
skulle detta tonnagebortfall motsvara ca b 000 a r b e t s t i l l f ä l l e n vid järnverken. En viss del av detta tonnagebortfall
kan ersättas med ämnen från malmbaserad produktion. Detta
minskar dock b o r t f a l l e t av a r b e t s t i l l f ä l l e n endast marginellt.
Elenergimässigt skulle det uppskattade tonnagebortfallet motsvara en reducering av branschens elbehov med l,b
Försörjning av järnmalm t i l l det malmbaserade järnverket i
Luleå är helt beroende av a t t k u l s i n t e r t i l l v e r k o i n g e n vid
LKAI3:s gruvor kan upprätthållas. Import av malm kräver stora
investeringar i sintervcrk och lager, v i l k e t skulle drastiskt
försämra verkets lönsamhet.
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Kvarvarande sta1
verkare b l i r vid nedläggning av de svenska
ferroiegerin^jv rKen helt beroende av import. Detta medför
risk för h"'- priser och störningar i leveranserna, som i sin
tur ger ' • e kostnader i form av ökad kapitalbildning i
störrr
.arulager.
K' -*'svenserna för landets bytesbalans är svårare att bedöma.
F,\portintäkterna kommer att minska genom en reducerad export
av stål medan importen kommer att öka för täckning av den del
av stål konsumtionen, som inte längre kan tillfredsställas med
svenska produkter. I någon mån kommer denna importökning att
balanseras av minskad import av skrot, ferrolegeringar, elektroder och andra förbrukningsmaterial för stålindustrin.

8.1.2.4

Sammanfattning och slutsatser

Stål är en utpräglad internationell handelsvara där stålpriserna helt bestäms av rådande villkor pa den internationella
marknaden. Priskonkurrensen är hård, delvis beroende pa en
överkapacitet, och någon närliggande förändring av marknadsförhållandena bedöms ej t r o l i g . En isolerad svensk elprisökning måste därför helt kompenseras på andra produktionsfaktorer för bibehållande av likvärdig lönsamhetsnivå.
Sverige har, jämfört med konkurrentländer, en mycket hög andel
elektrobaserad stalprodukticn. Hittillsvarande utveckling inom
branschen har kännetecknats av en ökad effektivisering, i n vesteringar i modernare utrustning och genomförande av energibesparande åtgärder. Inom samtliga områden har eleffektiviseringen spelat en underordnad r o l l . Det är i huvudsak oljeanvändningen som reducerats, från 1970 t i l l 1984 sjönk den med
68 %, emedan el sedan 1983 b l i v i t näst efter kol den v i k t i gaste energikällan. Ur kostnadssynpunkt är elanvändningen än
mer betydelsefull då den svarat för 29 % av energikostnaderna
(1984).
Av branschens totala elförbrukning på drygt 4 TWh är ca 95 %
produktionsrelaterad. Den elanvändning som kan substituteras
utgörs av en mycket liten del för uppvärmningsändamål samt
angalstring. Av den produktionsrelaterade förbrukningen kan
viss elanvändning för värmning och värmebehandling substitueras t i l l andra bränsleslag men t i l l priset av kapitalintensiva
investeringar.
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Den övervägande elanvändningen utgörs av motorkraft, belysning
m m som uppgår till 2 TWh samt elanvändning i 1jusbågsugnar
som uppgår till 1,4 TWh. Denna elanvändning kan inte ersättas
med andra bränslen. I mindre omfattning kan den reduceras
genom energibesparande åtgärder och utbyte till mer effektiv
utrustning, där dock mycket redan är genomfört och där flertalet åtgärder först kan realiseras av andra orsaker än krav
på minskad elanvändning.
Möjligheterna till egenproduktion av elenergi bedöms av
branschen som begränsade. Tillgänglig processgas utnyttjas
redan i kraftvärmeverk och kvarvarande restenergi erfordrar
alltför dyra investeringar för att kunna nyttiggöras.
Totalt innebär ett dubblerat elpris en kostnadsökning för
branschen med ca 900 miljoner kr, vilket t ex motsvarar
branschens årliga investeringar under de senaste två åren.
En omstrukturering och nedskärning av kapaciteten blir nödvändig. Uppenbar risk finns för att nyinvesteringar och nyetableringar hamnar på utländska produktionsenheter för att
bli lönsamma.
En grov uppskattning pekar på att ett tonnagebortfall på
1,5-1,8 miljoner ton råstål kan bli sannolik, vilket i så fall
innebär att man mister ca 5 000 av branschens totalt ca 32 000
arbetstillfällen. Pet är främst ett antal bruksorter i
Bergslagen som drabbas. Dessa har redan tidigare fått känna av
inskränkningar inom stål industri sektorn. Elenergimässigt bedöms tonnagebortfaliet motsvara en reducerad elanvändning med
ca 1,5 TWh.
Indirekt lär dessutom negativa konsekvenser bli aktuella,
vilka är svåra att bedöma och ekonomiskt kvantifiera. Hit hör
samarbete, utveckling och forskning med inhemska företag inom
verkstadsindustrin och leveranser till stålverken från de
svenska ferroiegeringsverken.
Mot bakgrund av att branschen under det senaste decenniet
uppvisat ett dåligt resultat bedöms därför ett fördubblat
elpris som mycket kännbart, framförallt för råståisproduktionen inom de skrotbaserade handelsstålverken. Anpassningsmöjligheterna är mycket begränsade och även om branschen nu
uppvisar ett positivt resultat är det viktigt att "vinsten" ej
far utgöra och intecknas som en buffert mot framtida ökade
produktionskostnader. En rimlig vinstmarginal är helt nödvändig för överlevnad på sikt.
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8.2

FERROLEGERINGSVERK

8.2.0

Branschbeskrivning

Idag finns två ferrolegeringsverk i landet - det ena beläget i
Trollhättan, det andra i Vargön. I Trollhättan konmer ferrokromproduktionen att upphöra vid årsskiftet 1986/87.
En nyetablering i branschen är beslutad och ett nytt ferrokromverk är under uppförande i Malmö. Produktionskapaciteten
vid det nya verket kommer att uppgå till ca 80 000 ton högkolhal tig ferrokrom per år.
Den totala produktionskapaciteten av ferrolegeringar överstiger vida den inhemska efterfrågan. Eftersom stora delar av
konsumtionen i Sverige är knuten till tillverkning av rostfritt stål, som för närvarande genomgår en strukturrationalisering, är det svårt att fastställa den framtida inhemska
efterfrågan av ferrolegeringar.
Efterfrågan av ferrolegeringar på den internationella marknaden är mycket konjunkturkänslig.
Närmare 75 % av saluvärdet av produktionen avsätts för närvarande på exportmarknaden. När ovan nämnda nya anläggning
kommer i full drift om ett par år beräknas denna siffra komma
att överstiga 80 %.
Följande tabell visar den årliga produktionen av ferrolegeringar i Sverige sedan 1950.

Produktion av ferrolegeringar (för avsalu)
Är
kton/år

-50 -60 -70 -75 -80 -81 -82 -83 -84 -85
49

96 167 170 162 168 134 141 163 168

(Källa DS I 1979:21)

167

De svenska ferrolegeringsverken har i huvudsak producerat tre
legeringar i större kvantiteter ferrokisel, ferrokrom och
ferrokiselkrom. Eftersom den elektrotermiska smältprocessen
måste drivas som en samtidig reduktionsoperation har hittills
el baserade processer varit de enda möjliga. Under 1984 respektive 1985 producerades följande kvantiteter.

Total produktion (ton)
1984

1985

Ferrokisel

23 280

27 980

Ferrokrom

134 030

135 450

Ferrokiselkrom
(30 630)
(26 240)
varav för avsalu
5 520
4 080
Av ovanstående framgår således att ca 70 % av den producerade
mängden ferrokiselkrom används internt för framställning av
ferrokrom.
Härutöver produceras med mycket likartad processutrustning ca
20 000 ton/år kiselmetall i Ljungaverk och ca 40 000 ton/år
kalciumkarbid i Sundsvall. Även om dessa tillverkningar i den
svenska näringsgrensindelningen hänförs till kemisk basindustri (SNI 351) diskuteras de vad gäller effekterna av
ökade elpriser under här behandlade avsnitt.

13-16-716
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8.2.1

Elförbrukning

8.2.1.1 Elkostnadens andel av saluvärdet

Elkostnaderna utgör en mycket stor del av branschens kostnader. Följande tabell visar skilda delkostnaders procentuella
fördelning i förhållande t i l l saluvärdet 1984. (Källa SCB:
industri 1984).

Råvaror inkl emballage
Bränsle (reduktionsmedel)
El
Löner
Övrigt

32,4
7,1
16,6
10,3
33,6

Summa

100,0

För 1982 utgjorde elandelen ca 18,3 % av saluvärdet för 1983
ca 17,9 % och för 1984 ca 16,6 % enligt ovan. Beräknat på
branschens förädlingsvärde utgör elkostnaden drygt 38 %.
Redovisade siffror ger ett ungefärligt mått på elkostnadsnivån
Kostnader för råvaror och elenergi utgör en mycket stor del av
saluvärdet. Eftersom råvarorna i huvudsak måste importeras har
ett förhållandevis lågt elpris hittills varit den helt dominerande konkurrensfördelen.

8.2.1.2 Total elförbrukning 1984
Enligt senaste officiella statistik för 1984 var den totala
elenergi förbrukningen följande:
SNI 371 Ferrolegeringar 1020,7 GWh
Som redan framgått bestod ferrolegeringsbranschen endast av
två företag 1984 och statistiksiffrans riktighet har kunnat
bekräftas av företagen. Förändringarna förbrukningsmässigt
beskrivs i avsnitt 8.2.1.4.
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8.2.1.3 Icke produktionsrelaterad elförbrukning

Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen är försumbar
och bedöms uppgå t i l l i storleksordningen 0,5-1 % av den totala förbrukningen.
T i l l större delen 'år den substituerbata elen direktel för
lokal uppvärmning, i huvudsak tillskottsvärme under den
kallaste tiden av året. Tänkbara bränslen vid en substitution
är i första hand olja eller någon form av gas. Förbrukningen
är diskontinuerlig, varför investeringar i t ex vattenburna
system I,ler t i l l höga kostnader. Möjlig elbesparing är mycket
margi'^ ' i förhållande t i l l totalförbrukningen.
Det ffKniskt möjligt att substituera viss elanvändning för
upp i r / r i n g . Industrierna ser det dock som meningslöst att i
det3 s mmanhang överhuvudtaget diskutera substitutioner och
efie' rviseringar vad avser den icke produktionsrelaterade
eHi : l>rukningen.
D' örändringår som kan vidtas medför försumbar påverkan på
df totala elförbrukningen. Oetta fSr dock inte tolkas som ett
oio:resse för att genomföra substitutioner och förändringar
va' avser denna användning.
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8.2.1.4 Produktionsrelaterad elförbrukning
I^cke _subs t i tuer bar _el
Den tillförda elenergin är nästintill 100 % processel till den
elektrotermiska processen och är ej möjlig att ersätta ined
andra energislag- Beroende pl legering varierar elförbrukningen från ca 4,0 till 9,0 MWh per ton produkt. En mindre del
av den totala förbrukningen används till belysning, motordrift
m m.
I stort fördelar sig elenergins användning enligt följande:

Smältning
Motordrift (purapar, fläktar m m)
Belysning
Lokal värme

946 GWh
70 "
5"

Som redan framgått finns tva stora ferrolegeringsverk i
landet. Elförbrukningen för dessa uppgick under 1985 till
totalt 1 092 GWh. Vid en av anläggningarna kommer ferrokromproduktionen att upphöra vid årsskiftet 1986/87. Därmed
minskar elförbr. ningen vid detta verk frän ca 400 GWh (1985)
till ca 18 GWh (1987).
Tidigare nämnda nyetablering i branschen medför en ökad produktion av högkolhal tigt ferrokrom på ca 80 000 ton per år.
För dsnna produktion bedöms elförbrukningen komina att uppgå
till ca 424 GWh/år.
Två nyetableringar förutom de redan beslutade undersöks. Konceptet för dessa anläggningar är att spillvärmeleveranser till
fjärrvärmenät skall bidra till en bättre konkurrenssituation.
Viss skepsis råder emellertid om de svenska ferrolegeringsverken klarar en ökad export i den omfattning som dessa nyetableringar innebär. Kommer nyetableringarna till stånd medför de, enligt gjorda beräkningar, att branschens sammanlagda
elförbrukning ökar med ca 1 375 GWh/år.
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I Vargon finns viss outnyttjad mottryckskapacitet installerad.
Den befintliga anläggningen kan täcka 6-7 % av den nuvarande
elförbrukningen för företaget dock på bekostnad av den försålda ångmängden. Den stora elpriskänsligheten innebär att en
fördubbling av elpriset far sådana konsekvenser att eventuell
mottrycksel i ovan angivna omfattning ej nämnvärt påverkar
situationen.

8.2.2

Fördubblade elpriser

8.2.2.1 Forutsättningar och bakgrund
Enligt givna förutsättningar antas elpriset för högspänd el
mer än fördubblas mellan åren 1986-1997, medan omvärldens
elpriser antas oförändrade. Mot bakgrund av detta elprisscenario belyses konsekvenserna för industrin.
Som tidigare framgått utgörs ferrolegeringsindustrin i huvudsak av tvä verk. Det ens kommer att läggas ned, men ersätts
genom en nyetablering. Eftersom förutsättningarna för de två
anläggningarna är något olika belyses i det följande konsekvenserna för vart och ett av verken.
Processtekniskt finns stora likheter med framställningen av
kisel och karbid, varför även konsekvenserna för dessa tillverkningar redovisas i detta avsnitt.
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8.2.2.2 Anpassningsmöjligheter
Substitutlon
Någon metod där elanvändningen kan ersättas med annat energislag finns ej idag. Elkraften utgör också råvara i tillverkningen eftersom den färdiga produkten innehåller me» kemiskt
bunden energi än de satsade råvarorna. El tillförseln är
således helt nödvändig för att framställa produkten.

Ferrolegsringsverken är i energi hänseende mycket effektiva
redan idag. såväl det befintliga verket som den nyuppförda
anläggningen har effektiv värmeåtervinning.
Ferrolegeringsindustrin i Sverige erbjuder två intressanta
exempel på kopplingar mellan industri-samhälle vad avser
energiförsörjning. Man arbetar dock under skilda förutsättningar, bl a beroende på olika geografiska lägen, värmesänkornas olika krav på levererad återvunnen energi vad gäller
kvaliteter och kvantiteter m m.
I nedanstående tabell görs en värdering av olika energiformer.
Steg

Energi form

Kval i tet

1
2
3
4

Elenergi
Spillvärme, hög temp (högtrycksånga)
"
lägre temp (lågtrycksånga)
"
låg temp (v.v för fjärrvärme)

Mycket hög
Hög
Mellan
Rel låg

Vargön Alloys
I Vargöns smältverk byggdes den första anläggningen för värmeåtervinning i stor skala redan för ca 30 år sedan. Förutsättningarna för värmeåtervinning är mycket goda eftersom avsättning för Överskottsenergi i form av ånga finns vid ortens
pappersbruk.
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Ytterligare anläggningar för värmeåtervinning har installerats
och sedan tre ar tillbaka försörjs även Vänersborgs fjärrvärmesystem med spillvärme från ferrolegeringsverket.
Vargön-kombinatet möjliggör återanvändning av den primära
energi insatsen (elkraft) i mänga steg.
Steg 1: Anläggningen har en elförbrukning per ton produkt i
klass med de bästa internationella verken. Produktionen baseras på konventionella trefas ljusbågsugnar.
Steg 2-3: T i l l en värmesänka för processånga i ett närbeläget
pappersbruk levereras överhettad högtrycksånga. Denna ånga
användes direkt för processändamål i bruket och t i l l viss del
för att generera rnottryckskraft.
Steg 4: Den värmemängd som i slutsteget återvinns som varmvatten på låg nivå levereras t i l l ett fjärrvärmenät.
Vargön Alloys är en el intensiv processindustri som i sin
värmeåtervinning ar kopplad t i l l en annan energi tung processindustri. Därmed finns gcd avsättning för återvunnen värmeenergi även under sommaren. Genom att driva verket med högt
kapacitetsutnyttjande under sommaren och förlägga ugns- och
maskinunderhåll jämte konjunktur anpassningsåtgärder (neddragning av produktionen) t i l l vinterperioden, uppnår man en god
anpassning t i l l det svenska elnätets belastningsmönster.
Möjlighet finns att ytterligare effektivisera processen vid
ferrolegeringsverket i Vargön genom att bygga om en konventionell ferrolegeringsugn t i l l likströmsteknik. Vid verket i
Vargön finns en ur d r i f t tagen ugn som har bedömts möjlig att
bygga om t i l l likströn.sdritt, jämte en i d r i f t varande ugn.
Vid tillämpning av likströmsteknik, finns förhoppningar om
mindre el energi förbrukning i jämförelse med konventionell
växelströmsteknik samt ett något högre metallutbyte.
I en översiktlig kalkyl som gjordes i "Underlag för energiprognoser - Elin" j u l i 1985 bedömdes elförbrukningsminskningen
uppgå t i l l totalt max 9 % på grund av högre verkningsgrad i
processen.
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En elbesparing på 17 GWh/år skulle kunna uppnås vid ombyggnad
av en ugn. Här bör dock observeras att avsättning för återvunnen energi är en nödvändig förutsättning för lönsamhet och
huvudsyftet med investeringen är att nå ökad flexibilitet och
högre kapacitetsutnyttjande.
Investeringen för att bygga om den befintliga ugnsenheten har
beräknats till 80 Mkr (1984). De totala besparingarna och
intäkterna för spillvärme uppgår till 23 Mkr. I denna totala
biffra ingår en elbesparing på 3,1 Mkr med dagens elpris i
jämförelse med motsvarande produktion med växelström. Elprisets påverkan på kalkylen är således liten.

SwedeChrome Malmö
Vid den helt nya anläggningen som byggs i Malmö har senaste
teknik utnyttjats, vilket givetvis innebär hög effektivisering. Spillvärme från anläggningen tillförs Malmös fjärrvärmenät.
De av SKF Steel utvecklade plasmaprocesserna för metallurgisk
produktion anses kännetecknade av ett effektivt energiutnyttjande. Denna teknik kommer att användas vid den nya anläggningen i Malmö.
SwedeChrome-anläggningen skiljer sig från Vargön genom att
steg 2 och 3 saknas eftersom avsättningsmöjligheter ej finns
för energi i form av ånga.
Steg 1: Elförbrukningen per ton är enligt driftkalkylerna nära
lika låg som i Vargön.
Steg 4: Den värmesänka som finns tillgänglig i form av Malmös
fjärrvärmenät kräver endast ca 100°C-nivå för varmvattnet.
Kombi nätet ger alltså en snabb sänkning av energins kvalitet
från el direkt till varmvatten.
Malmöverket kommer därför troligtvis inte att få samma möjligheter vad avser värroeåter»inning sommartid, eftersom värmesänkan är begränsande. Far detta till följd att underhålIsoch konjunkturanpassningsåtgärder förläggs till sommaren får
Industrin ett elförbrukningsmönster som ej är särskilt väl
anpassat till elenergins tillgänglighet och pris.
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8.2.2.3 Konsekvenser for ferrolegeringsindustrin
(företagsvis)

Företaget, som producerar ferrokisel och ferrokrom, har redovisat följande prognos för år 1986. Elenergiförbrukningen
beräknas uppgå t i l l ca 700 GWh.

Produktionens saluvärde beräknas t i l l ca 475 Mkr och kostnaderna för elkraft uppgår t i l l 110 Mkr. Elkraftskostnaden
utgör således ca 23 % av saluvärdetFörsal jn'ngspriserna på produkterna är helt beroende av efterfrågan på världsmarknaden och påverkas ej av stigande t i l l verkningskostnader enbart i SverigeUnder en konjunkturcykel på normalt 5-6 år varierar resultatet
mellan ca +75 Mkr och ca -25 Mkr per år och genomsnittsresultatet ligger på ca +20 Mkr/år. En fördubbling av elpriset
innebär 110 Mkr i ökade elkostnader. Här redovisade siffror
visar att industrin ej klarar en fördubbling av elpriset,
eftersom resultatet även ett högkonjunkturår ligger på en
sådan nivå att en fördubbling av elkostnaderna medför ett
negativt resultat och t irmed på kort t i d nedläggning.
Som framgått i tidigare avsnitt är en viss effektivisering
möjlig men företagsekonomiskt ej motiverad ens om elpriset
fördubblas. Snarare förhåller det sig sä att de större nedläggningsrisker som följer av ökat kraftpris minskar möjligheterna t i l l nya investeringar för t ex ytterligare energieffektivisering. Teknik för övergång t i l l annat energislag
saknas och 'år d ä r t i l l inaktuell för ifrågavarande t i l l v e r k ning.

F e r r o ^ e g e r i n g s v e r k e t i Malmö
Produktionen v i d f e r r o l e g e r i n g s v e r k e t i Malmö beräknas
under hösten 1986.

starta

Det f i n n s således inga v e r k l i g a p r o d u k t i o n s - och e l f ö r b r u k ningssiffror

a t t utgå i f r å n . Redovisade s i f f r o r

upprättade d r i f t k a l k y l e r .
siffror

Ett fullproduktionsår

ger

Saluvärde (1986)

312 Mkr

Elenergi förbruKning

424 GWh/år

Elkostnad (1986)

24 i

Elkostnadens andel av saluvärdet

74 Mkr/år

De mest betynande konkurrensfördelarna
ningen uppges vara:

för

*

E t t l å g t e l p r i s r e l a t i v t omvärlden

*

God a v s ä t t n i n g s m ö j l i g h e t för

*

baseras på
med 1986 års

den nya anlägg-

överskottsenergi

En process som kan u t n y t t j a b i l l i g a r e råvaror än
e x i s t e r a n d e processer

*

Transportekonomiskt gynnsamt läge

En ökning av e l p r i s e t med 120 * och en s a m t i d i g ökning av
k o l p r i s e t med 70 i innebär

a t t elkostnaden ökar med 120 j

s a m t i d i g t som i n t ä k t e r n a f r å n f j ä r r v ä r m e p r o d u k t i o n e n kan f ö r väntas öka i t a k t med kol pr i s e t .
Antas elkostnaden r e s p e k t i v e i n t ä k t e n f r å n

värmeförsäljningen

ändras e n l i g t ovan förändras r e s u l t a t e t 1986 med - 75 Mkr.
Elkostnaden är så v ä s e n t l i g för verksamheten a t t ö v r i g a konk u r r e n s f ö r d e l a r ej kan uppväga en ändrad k o n k u r r e n s s i t u a t i o n
vad g ä l l e r e l p r i s e t . S l u t s a t s e n b l i r en omedelbar nedläggning
av verksamheten.
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?i§?!r.9?h_karbidt|nverkning_(l(efflaj|ord Industrikemi)
Kisel t i 11 verkning
Kiseltillverkning sker vid en enda anläggning i Sverige. Den
totala kapaciteten är ca 24 000 ton/år med en genomsnittlig
produktion på ca 20 000 ton/år. I en ljusbågsugn reduceras
kvarts vid hög temperatur med hjälp av koks och t r ä f l i s . Elförbrukningen vid kisel t i l l verkning är mycket hög och uppgår
t i l l ca 14 000 kWh/ton. Detta ger en total elförbrukning på ca
300 GWh/år. Elkostnaden är ca 40-45 Mkr/år och dess andel av
tillverkningskostnaden uppgår t i l l 30 %. 90 % av produktionen
avsätts på export.
Som synes är elpriset helt avgörande för anläggningens överlevnad. Trots en god produktivitet har man en mycket svår
konkurrens på den internationella marknaden från bl a Norge,
Frankrike, Spanien, Italien, Kanada och Brasilien. Den svåraste konkurrenten är Norge som ökat kisel t i l 1 verkningskapaciteten med 300 % sedan början av 70-talet.
Med hänsyn t i l l den internationella marknadens utveckling
skulle en investering i utökad tillverkningskapacitet vara
aktuell om det inte rådde en så utbredd osäkerhet om elpriserna efter 1990. Man räknar med konstanta elpriser i reala
termer fram t i l l år 1990 och därefter en viss realprishöjning. Eftersom det tar upp t i l l tre år från förberedelser
t i l l färdig anläggning kommer en färdig anläggning att nyttja
dagens relativt låga elpriser endast under en kort t i d . Detta
är den främsta anledningen t i l l att man troligtvis inte beslutar om en utökad tillverkningskapacitet. På längre sikt
befaras en nedgång av svensk kisel t i 11 verkning. Osäkerheten
rörande elprisutvecklingen kan ge upphov t i l l en handlingsförlamning enligt branschföreträdare. För närvarande erhålls
endast 5-års elkontrakt, vilket ska jämföras med Norge där
flera tillverkare för åtskilliga år sedan utverkat utomordentl i g t förmånliga kontrakt med löptider bortom år 2000.

Tillverkning av kalciumkarbid
Tillverkningen av kalciumkarbid sker liksom kiseltillverkning
vid en enda anläggning i Sverige med en total kapacitet av för
närvarande ca 60 000 ton. Produktionen ligger runt 40 000
ton/år och trenden pekar mot en svag nedgång. Kalciumkarbiden
framställs i en ljusbågsugn, där koks reducerar kalk t i l l
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kalciumkarbid. Huvudanvändningen för denna produkt är som
råvara för framställning av acetylen (svetsgas). Numera har
avsvavling av stål b l i v i t e t t väsentligt användningsområde.
Den elektrotermiska processen kräver ca 3 800 kWh/ton och med
dagens produktion (1986) ger detta en total elförbrukning på
110 GWh/år. Elkostnaden uppgår t i l l ca 18 Mkr, v i l k e t utgör ca
30 % av produktens tillverkningskostnad. K^iciumkarbid är en
bulkvara. Exporten som uppgår t i l l ca 50 % av den totala produktionen går huvudsakligen t i l l Finland och Danmark.
Branschen har genomgått en dramatisk omvandling, främst på
grund av a t t karbid försvunnit som rlvara för kemisk industri
och ersatts av o l j a . Den k r a f t i g t minskade efterfrågan på
acetylen för svetsändamål på grund av varvsindustrins nedgång
har också b i d r a g i t . Samtidigt har nya användningar såsom
desulfureringsmedel i stålsmälta kompenserat en del av nedgången. Resultatet har l i k v ä l b l i v i t en k r a f t i g t minskad
efterfrågan på kalciumkarbid. Produktionen f ö l l från
ca 130 000 ton/år t i l l 40 000 ton/år inom loppet av 10 år.
Idag är marknaden mättad och produktionen anpassas t i l l denna
nivå.
Några investeringar av större betydelse för elanvändningen
räknar man inte med. Det finns en oro för eventulle e l p r i s h ö j ningar som på s i k t kan slå undan benen för tillverkningen t i l l
förmån för en import av kalciumkarbid. Några alternativa t i l l verkningsprocesser finns inte och förutses heller inte inom
överskådlig t i d .

Verksamheten (Kerna Nord Industrikemi)
Följande tabell redovisar s i f f r o r avseende kisel framställningen i Ljungaverk samt för karbidframställningen vid
Stockviksverken 1985.

Elförbrukning

GWh/år
Kisel
Karbid

300
110

Resultat
efter planenliga avskrivningar
Mkr
20
5

Kostnadsökning vid
fördubblat elpris

Mkr
45
18
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Relativt sett var 1985 ett bra år, varför genomsnittsresultatet över en längre period blir sämre.
Redan dagens elkostnad är hög nog att inom möjlig ekonomisk
ram driva på effektiviseringen av elanvändningen. På samma
sätt som för ferroiegeringar är framställningen av kisel och
karbid utsatt för internationell konkurrens. Drabbas den
svenska framställningen ensidigt av fördubblade elkostnader är
förutsättningarna mycket små för att driva verksamheten vidare
i landet.

8.2.2.4 Slutsatser
Med idag känd teknik finns inget alternativ till elanvändningen i branschens processer. Den företagsvisa genomgången
visar att ett lågt elpris är en nödvändig förutsättning för
verksamheten. En fördubbling av elpriset i Sverige, samtidigt
som omvärldens elpris förutsätts oförändrat, får sådana konsekvenser att det frän branschens sida bedöms son helt meningslöst att i detalj kartlägga de marginella effektiviseringår
och substitutioner som är möjliga.
Enligt branschen har tidigare genomförda el prisjämförelser,
för den här typen av industrier, visat att Sveriges elpriser
är lika eller i vissa fall högre än konkurrentländernas. Detta
beror på att olika former av statliga subventioner och stöd är
vanliga, liksom särtariffer från kraftleverantörerna. En fördubbling av elpriset innebär därför att vi lyfts upp till en
hög elprisnivå relativt konkurrentländerna.
Aktuella företag använder effektiva framställningsmetoder och
har genom energi återvinning och spillvärmeleveranser till
andra industrier och fjärrvärme kunnat fortleva trots en hård
internationell konkurrens. Med givna förutsättningar uppstår
dock omedelbart stora lönsamhetsproblem och nedläggningar blir
oundvikliga.
De inhemska företagen i branschen är för få för att tillräckliga gemensamma resurser för avancerad forskning och utveckling skall kunna tillskapas. Funnes dessa resurser skulle
forskningsresultaten på sikt möjligen kunna leda fram till
vissa effektivitetsökningar. Det bedöms dock som osannolikt
att de fördelarna skulle kunna nämnvärt påverka effekterna av
ett fördubblat elpris.
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8.3

ICKE JARNMETALLVERK

8.3.0

Branschbeskrivning

Branschen icke-järnmetailverk består av delbranscherna:
Framställning av metaller ur malm (priuirmetaller)
Framställning av metaller ur skrot (omsmältning)
Valsverk, dragerier o d för i eke-järnmetall
Gjuterier för icke-järnmetall
Den sistnämnda, gjuterier för icke-järnmetallverk, behandlas i
speciellt avsnitt tillsammans med övriga gjuterier.
Branschen domineras av två primärmetall företag som svarar för
över 80 % av den totala elförbrukningen.
Den största delen av el energi förbrukningen, ca 60 %, (1,55 TWh
1985) åtgår t i l l aluminiumframställning, sk primäraluminium.
En väsentlig utgångstes att hålla i minnet vid studier av
effekterna av ett fördubblat elpris för ifrågavarande bransch,
är den att de svenska produktionsmängderna av icke-järnmetailer är av så begränsad omfattning att något inflytande på
rådande världsmarknadspriser inte kan påräknas.
Eftersom de två primärmetall företagen använder över 80 % av
branschens elförbrukning och därmed är av klart största strategiska betydelse ur el energi synpunkt får dessa utgöra tyngdpunkten vid en beskrivning av konsekvenserna av ett fördubblat
elpris. I de följande beskrivande och analytiska avsnitten
berörs de metall bearbetande företagen endast översiktligt
genom exemplifieringar.
Nedan redovisas nuläget och förväntad utveckling vad avser
framställning av aluminium, koppar och bly som är icke-järnmetallerna av största betydelse i detta sammanhang.

Aluminium

I Sverige har under de senaste 10 åren producerat; ca oi JUL
ton/år pri näraluminium. Genom en beslutad ombygjnaa av en
äldre enhet åren 1986-87 kommer produktionen under dessa år
a t t minska t i l l ca 76 000 ton/år för a t t 1938 och framåt uppjå
t i l l 92 000 - 95 000 ton/år. Vattenfall har under f l e r a år
u t r e t t förutsättningarna för a t t uppföra ett nytt smal t e l e k t rolysverk i Piteå. Skulle detta förverkligas t i 11 kommer från
och nied 1989-90 82 500 ton/år. Den svenska förbrukningen av
primaraluminium, beräknad som metall och halvfabrikat uppgå"
f n t i l l ca 150 000 ton/år. I Sverige liksom i övriga västvärlden räknar man med låg v o l y m t i l l v ä x t , ca 1-3
per år.

Koppar

Den svenska produktionen av primärkoppar uppgår för närvarande
till 35 000 ton/år. Härtill kommer ur sekundärmaterial (aska
och skrot) ca 25 000 ton/år. Större delen, 30-90 „, upparbetas
(elektrolytraffineras) till högren elektrokoppar.
I början av 1986 beräknas de totala världslagren ha legat på
normal nivå. Oen tillgängliga produktionskapaciteten överstiger dock fortfarande efterfrågan. Även om en fortsatt konjunkturuppgång leder till en ökad efterfrågan, koiiv,ier troligen
inte de rådande förhållandena beträffande utbud och efterfrågan att tillåta någon väsentlig ökning av det fortfarande
otillfredsställande låga priset. Den långsiktiga årliga
världsmarknadstil1 växten väntas inte kommma att överstiga
1-2 1.
Sverige står för en mycket liten del av den totala internationella produktionen varför Sverige följer de priser som råder
utan större möjlighet att påverka dessa. Sverige ligger teknikmässigt väl framme och den svenska produktionen av elektrokoppar har ökat genom en nyligen genomförd utbyggnad av elektrolysverket.

Bly
Den svenska produktionen av primärbly har sedan flera år stagnerat vid nivån 60-65 000 ton/år. Här^v utgörs numera runt
80 % av raffinerat bly.
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Världsproduktionen av gruvbly kommer t i l l ca 70 % frän komplexa malmer innehållande även zink och silver. Den svaga prisoch konsunti onsutveckl ingen som inträdde vid iiritten av 1985
för framförallt zink kan efter hand komma att leda t i l l att
produktionen av gruvbly ur bly-zinkgruvor hämmas ytterligare.
Genom den möjliga framväxande bristen pä bly kan en viss prishöjning inträda om nlgot år, dock knappast av t i l l r ä c k l i g
styrka för att kunna föra upp priset på helt tillfredsställande nivå.
När det gäller bly står Sverige för en icke försumbar andel av
det bly som produceras i Europa. Branschens bedömare anser att
en ökning av världsförbrukningen knappast sker de närmaste
aren och därmed koraner den svenska produktionen inte att öka
på kort sikt.

8.3.1

Elförbrukning

8.3.1.1 Elkostnadens andel av saluvärdet
För primäraluminiumframstall ningen som förbrukar ca 60 % av
elenergin i branschen utgör olika kostnader följande andelar
av saluvärdet:

*
*
*
*

Råvarukostnad
Elkostnad
Personalkostnad
Övrigt (bränslen etc)

40-45 %
ca 20 %
15 %
20-25 %

Vad gäller primärframställning av koppar och bly ger SCB:s
branschstatistik en i detta sammanhang missvisande s i f f r a .
För hela branschen utgör således elkostnaden 3 % av saluvärdet. Anledningen t i l l missvisningen är råvarornas stora
andel i saluvärdet.
Mera relevant är i s t ä l l e t elkostnadens andel av produktionskostnaderna, dvs av de kostnader producenten svarar för.
Räknat på detta sätt utgör elkostnaden ca 10 % av produktionskostnaden för framställning av koppar och bly.
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8.3.1.2 Total elförbrukning 1984
Enligt senaste officiella statistik för 1984 var den totala
energiförbrukningen följande:
SNI 372
1)

Icke-järnmetall

2 380,9 GWh 1 )

Exklusive SNI 37204, gjuterier för icke- järnmetall
som förbrukade 93 GWh (1984). Gjuterier behandlas i
avsnitt 8.4.

Pa samma sätt som för de flesta övriga branscher har det inte
bedömts meningsfullt att närmare redovisa olika delbranschers
elenergiuppgifter. Senare siffror och uppgifter om olika delbranschers ungefärliga del av den totala förbrukning redovisas
längre fram i texten när sä befinns påkallat.

8.3.1.3 Icke produktionsrelaterad elförbrukning

Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen är mycket låg.
Av en total el energi förbrukning på 2,38 TWh 1983 utgjorde
lokalvärme endast 0,03 TWh, dvs 1,3 %.
Denna elförbrukning är diskontinuerlig tillskottsvärme vid den
kallaste tiden av Sret. De bränslen som kan ersätta elen är
olja eller någon form av gas som kan användas i lokalt placerade varmare. Ett centraliserat vattenburet system bedöms ej
realistiskt för att ersätta sådan elanvändning.
Elförbrukningen är för de två dominerande företagen i
branschen praktiskt taget till 100 % produktionsrelaterad.
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8.3.1.4 Produktionsrelaterad elförbrukning
Den tillförda elenergin fördelar sig i stort enligt följande:
Smal telektrolys

1,50 TWh

El smältning

0,50 "

Värmning

0,10 "

Belysning, pumpar, fläktar
och övriga motordrifter

0,25 "

Lokal värme

0,03 "

Summa
(källa SC3, ÄF)

2,38 TWh

Redovisade siffror avser situationen 1983.
Elenergi förbrukningen har en svagt stigande tendens enligt
följande (källa SC8):

TWh/år

1981
2,24

1982
2,28

1933
2,38

1984
2,47

Primäraluminium tillverkas genom smältelektrolys. Råvaran är
aluminiumoxid. Den processenergi som tillförs utgörs av elenergi samt den förbränning av anodkol som sker, ca 0,5 ton
kol/ton Al.
Vid kopparframställning domineras elförbrukningen av elsmältningen. Vatelektrolyssteget i slutraffineringen drar således
en jämförelsevis liten andel av elenergiinsatsen.
Beträffande omsmältning av metall skrot - en för elförbrukningen mindre betydande faktor - har under lång tid en övergång från oljeeldade ugnar till el skett på grund av klara
produktionsfördelar. Det är således tekniskt möjligt, men inte
ekonomiskt försvarbart att ersätta el med olja/gas i vissa
smält- och värmningsprocesser. Substitutionsmöjligheterna
behandlas vidare under avsnitt 8.3.2.3.

185

Branschens helt dominerande elanvändning för sinältelektrolys
är ej möjlig att ersätta ined annat energislag. Vissa förhoppningar har tidigare ställts t i l l nya elektrolysprocesser som
skulle kunna meföra en sänkning av elförbrukningen pä upp emot
40 %. Idag är dock branschens förhoppningar beträffande dessa
processer inte speciellt stora.

Elgenerering medkondensturbin

Vid det ena av de två största företagen sker idag produktion
av kondenskraft pa raellan 4 och 8 GWh. Den egenproducerade
kraften kan ökas t i l l ca 15 GWh med en rimlig nyinvestering.
Här redovisade siffror anger möjlig elproduktion med befintlig
kondensturbin. Turbinen kan ej användas för mottrycksproduktion. Dä avsättningsmöjligheter för lågvärdig energi ej finns
är mottryckskraftproduktion ej aktuell.

8.3.2

fördubblade elpriser

8.3.2.1 Förutsättningar och bakgrund
Enligt givna förutsättningar antas elpriset för högspänd el
mer än fördubblas mellan 1986-97 medan ouvärldens elpriser
antas oförändrade. Konsekvenserna för icke-järnmetailindustrin
belyses i det följande.
De svenska produktionsmängderna av prinärmetallerna är, som
tidigare nännts, marginella på världsmarknaderna. Na-jon nrisstyrande effekt från svenskt håll kan öärne* nte%^'s*a^. Kostnadsökningar belastar därför endast de svenska producentföretagen.
SOM tidigare framqått domineras branschen av två stora företa-j, Granges Aluminium och Boliden Metall. Konsekvenserna för
vart och ett av dessa belyses efter en mer generell beskrivninn son följer

186

3.3.2.2 Prisutvecklingstrender soa bas för långsiktig
planering
Priset pa aluminium bedöms stiga med ca 50-70 % av den a l l männa prisinflationen inom OECD. Med tanke pa den höga svenska
inflationstakten relativt OECD-omrädet anses det därför vara
nödvändigt att kraftpriset inte ökar i reala termer. Skulle
elkraftpriserna stiga markant, t ex 20 % reellt pl en 10ärsperiod och särskilt om denna ökning ensidigt drabbar
Sverige, koraner sannolikt strukturproblem att uppstå.
Det strategiska beslut som tagits beträffande ombyggnad av
elektrolysverk för framställning av primäraluminium grundar
sig pa förväntningar om en kraftprisutveckling som under de
närmaste aren underskrider konsumentprisutvecklingen med ungefär 2 % för att därefter följa denna. Mot bakgrund av att
elkraften som råvara i denna process utgör mellan 15 och 25 %
av försäljningspriser är elpriset avgörande för branschens
lönsamhet.
Genom branschens naturliga affärskontakter med de stora kraftbolagen har det h i t t i l l s ej funnits anledning utföra egna helt
fristående elprisutvecklingsbeJömningar uta.n de prisprognoser
som t ex Vattenfall gjort t o m 19J5 har bildat underlag för
kalkyler. Vissa företag utför dock känslighetsanalyser med
avseende pä elprishöjningar speciellt dä man star inför beslut
om produktionskapacitetsutökning.
De elprisökningar som nu förutsatts ligger långt utanför de
intervall som företagen kalkylerat med i sina känslighetsanalyser.

8.3.2.3 Anpassningsmöjligheter
Effektivisering
Primaraluminium
Några helt nya processer som skulle innebär att elenergi inte
behövs som energikälla är ej 1 sikte. En fortlöpande sänkning
av den specifika elenergi förbrukningen i den nu sekelgamla
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smältelektrolysprocessen har skett. Ytterligare möjligheter
att sänka elförbrukningen är sma. I en ny anläggning kan den
specifika energiförbrukningen sänkas med ca 15 % jämfört med
befintliga anläggningar.
För att exemplifiera kostnadsnivåerna i förhållande till möjlig besparing har följande bedömningar gjorts för en ny anläggning för primäraluroiniumframstall ning.
Anläggningskostnad
Kapitalkostnad

15-25 000 kr/arston
ca 2,5-5 kr/kg är

Elkostnadsbesparing
Dagens elpriser
Fördubblade elpriser

0,3 kr/kg
0,ö kr/kg

Kapitalkostnaderna överstiger vida el besparingen. En ny anläggning är ej motiverad ur elbesparingshänseende ens vid
fördubblade elpriser.
Med en produktion pä 83 000 ton/är skulle en ny anläggning
medföra en elenergibesparing pä ca 200 GWh/är, till en investeringskostnad av 1250 - 2000 Mkr.

Sekundäraluminium
Branschens specifika elförbrukning kommer att bestämmas av
fördelningen mellan tillverkning av aluminium respektive omsmältning av aluminiumskrot varvid den senare processen endast
kräver 5-10 % av den el som ätgar för elektro'lysprocessen.
Tillgängen på omsmältningsmaterial för denna sekundärmetall framställning sätter en relativt snäv gräns för sädan produktion. I landets omsmältningsaniäggningar för sekundäraluminium
framställs ca 30 000 ton/är. Huvuddelen av omsmältningen sker
med olja som bränsle. Eiomsmaitningen begränsas till ca
5 000 ton/är. Utöver omsmältningen av sekundäraluminium omsmälts ca 50 000 ton primäraluminium i form av skrot frän
plättillverkning o dyl. Här är elandelen betydligt större, ca
35 000 ton.
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Energi förlusterna vid smältningen är avsevärda och betydligt
större vid o l j e d r i f t än e l d r i f t . Som jämförelse kan nämnas att
specifika förbrukningen för att smälta skrot är 2,1 MWh/ton
vid oljeeldning och ca 1,1 MWh/ton vid elanvändning (avser
induktionsugn).
Detta är en viktig anledning t i l l att branschen överväger
en konvertering t i l l elugnar. Vid e l d r i f t kan man välja mellan
indukticnsugnar och motståndsugnar. Försök visar att motståndsugnar ej lämpar sig lika bra som induktionsugnar i det
f a l l smältan innehåller större mängder slagg. Induktions- och
motståndsugnar är mera komplicerade att handha än motsvarande
oljeeldade (rengöring m m) och en del rörliga kcstrader är
således större i elsmältningsalternativet.
En mycket viktig fördel med elsmältningsalternativet jämfört
med olja är den kraftigt minskade oxidationen av smält mater i a l , den s k avbrännan. Avbrännan vid alu:niniumsmältning är i
storleksordningen 17 -i vid olja och respektive 7-8 i vid e l värmning. Råvarukostnadens stora andel av saluvärdet innebär
att utbytesförlusten får stor betydelse. En övergång t i l l
annat energislag än el medför en klart försämrad energieffektivitet.

Valsning och pressning av aluminium

Vidare bearbetning av aluminium i branschen sker i huvudsak
genom valsning och strängpressning t i l l större delen inom
Grängeskoncernen.
Den specifika el energi förbrukningen vid valsning uppgår t i l l
ca 1,8 MWh/ton. Ca 35 000 ton valsades 1985 med en total e l energitillsats av ca 63 GWh. För pressning av ca 11 000 ton
aluminium användes samma år ca 24 GWh elkraft. Specifika e l åtgången för denna operation är således ca 2,2 MWh/ton. Några
effektiviseringsmöjligheter av betydelse bedöms inte föreligga. Ovanstående exemplifierar valsverk, dragerier o dyl för
icke-järnnetaller. Totalt beräknas bearbetningssteget t i l l
halv- och helfabrikat av aluminium 1984 na krävt ca 306 GWh.
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Koppar- och biltillverkning
Kopparprocessen är komplicerad och beroende främst på malmravarans sammansättning och variationen av dess innehall av
e t t 20-tal metaller.
I princip finns för dagen tvä väl utvecklade processvarianter:
1)
2)

Röstning - el smältning - konvertering
Smältning i kaldougn - konvertering

För framställning av koppar finns vid Rönnskärsverken två
l i n j e r . I den ena linjen rostas sligen först och smälts därefter i en elektrisk ugn. Den kopparhaiti ga fasen frän smältugnen (skärstenen) blåses med l u f t i konvertrar, varvid
blisterkoppar erhllls. I den andra linjen rostas och smälts
sligen i ett enda steg t i l l skärsten i en kaldougn. Denna
smältning sker autogent med t i l l s a t s av syre, dvs endast med
utnyttjande av sligens eget energiinnehall. Efter viss ytterligare termisk raffinering siutraffineras materialet elektrol y t i s k t i ett bad av sur kopparsulfatlösning.
För blytillvernning tillämpas likaledes t v l metoder:
1)
2)

Smältning i el ugn
Smältning i kaldougn

Bly framställs genom att sligen biases in tillsammans med
kalksten i en el smältugn. Det råbly som därvid erhålls konverteras och raffineras ytterligare i ett antal steg. Det raffinerade blyet gjuts till tackor på en bandgjutmaskin.
Bada metoderna "1" innebär betydande elinsats medan kaldoprocessen ger en något energisnålare tillverkning. Indikationer
pekar dock på att process 1 ovan för kopparframställning, som
har stora fördelar vad avser flexibilitet vid val av smältmaterial, kommer att vara den dominerande tekniken inom landet
även i framtiden. Processen har effektiviserats genom höjningar av produktionskapaciteten från 600-700 ton/dygn till
1100 ton/dygn, som medfört att den specifika elförbrukningen
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kunnat sänkas. Den komplicerade processen med kombinationer av
olika energislag och energi utbyte mellan processtegen uiedför
att effektiviseringsmöjligheterna bedöms vara små. En förändring av elanvändningen kräver stora förändringar av processen
och därmed stora investeringar. I avsnittet Substitution analyseras detta närmare.
I kopparkal don förbränns en stor del av svavlet, vilket bidrar
till smaltenergin och på sa sätt ger en energisnålare process.
Här måste dock syrgas användas i processen och den kräver en
betydande mängd el för sin framställning.
Koppar- och blyframstall ningen samt omsmältning av koppar sker
vid Rönnskärsverken. Elförbrukningen vid verket uppgick 1985
till ca 494 GWh och utgjorde ca 40 % av den totala energiförbrukningen.

Sekundärkoppar/-bly
Självfallet föreligger också, vad gäller rent kopparskrot, en
omsmältningsmöjlighet. Dock torde förutsättningarna för sidan
omsmältning vad gäller skrottill gang vara sämre för koppar än
för aluminium. För sidan återvunnen sekundärmetall kan för
någorlunda rent kopparskrot påräknas en energiåtgång av endast
ca 20 % av motsvarande åtgång vid primärmetall framställ ning ur
malm. Av ekonomiska skäl kan dock inte Boliden (Rönnskär)
omsmälta rent skrot. Här har man sedan mycket lång tid integrerat inköpt orent skrot i konverteringssteget, varvid överskottsvärme från oxidationsprocessen tillvaratas direkt och
ersätter annars nödvändig tillskottsenergi för skrotsmältningen. På detta sätt återvinns ur inköpt orent kopparskrot ca
15 000 ton koppar med endast marginell energi insats. Återvinning därutöver begränsas av att konverteringssteget inte
kan belastas med ytterligare kopparskrot.
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Övrig sekundärkopparatervinning är i huvudsak koncentrerad
till Bolidens dotterbolag, 8oliden Bergsoe i Landskrona. För
denna omsmältning gäller följande:
Mängd
ton/år
El ugn

3 500

Olje- alt
gaseldad ugn

3 500

Total
energiförb
MWh
800

2 000

Spec energiförb
MWh/ton
0,23

0,57

Produkten här är inte ren koppar utan ett stort antal legeringar som vidareför ädlas av bl a armatur- och mässingsgjutare.
Det är värt att diskutera att de olje-/gasel dade ugnarna för
omsmältning förbrukar ca 2,5 ggr så mycket energi som el ugnarna. Detta är självfallet en viktig anledning t i l l att utvecklingen gar mot elugnar. En annan är miljöfaktorn. Från en
elugn belastas avgasfiltren med endast ca en tiondel så stora
tungmetall hal tiga gasmängder, varav följer en avsevärt effektivare avskiljning av tungmetaller. Även om elpriset fördubblas är elugnarnas fördelar så betydande att de ändå konkurrerar ut de oljeeldade enheterna.
All nordisk återvinning av sekundärbly sker hos Sergsöe. Återvinningen ur blyackumulatorer, kablar etc uppgår t i l l ca
30 000 ton/ar.
Oe ugnar som används för ändamålet är naturgasel dade neå koks
som reduktionstillsats (en betydande del av det satsade skrotet utgörs av blyoxider). Energiförbrukningen uppgår t i l l ca
3 000 ton koks (23,5 GWh) och ca 20 GWh naturgas.
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Branschens elberoende är och har varit sa betydande att processerna effektiviserats redan med dagens elpriser.
Ytterligare reduktion av el åtgången bedöms inte vara möjlig
även om elpriset fördubblas.
Åtgärder för att effektivisera den totala energianvändningen
medför i regel ökad el åtgång.

Substitution
Omsmältning av aluminium
En övergång till eldning med fossilt bränsle i omsmältningsprocesser och liknande är möjlig.
Generellt har el framförallt följande fördelar:
Bättre arbetsmiljö
Mindre utsläpp till omgivningen.
De i ekonomiska termer lätt kvantifierbara faktorerna till
fördel för el smältning är att
Energi utbytet är högre med el
Avbränneförlusterna är lägre med el.
I ÅFs underlagsutredning till ELIN 1985 belystes fördelarna
med el vid omsmältning av sekundäraluminium.
En enkel kalkyl gav det resultat (inom parentes) som nedan
jämförs med resultatet vid förändrade energipriser.
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Med förutsättningen att oljekostnaden minskar från 500 kr/ton
(2500 kr/iri3, 1985) till 300 kr/ton aluminium (30 % höjning av
priset 1986) och elpriset fördubblas blir resultatet följande:
Smältning med olja: Oljekostnad
Ökad avbränna

300 kr/ton
600 kr/ton

(500)
(600)

Smältning med el:

460 kr/ton

(230)

440 kr/ton

(870)

Elkostnad

Kostnadsfördelen med el

Trots de förändrade energipriserna, som båda gynnar oljealternativet, skulle efter elprisfördubblingen likväl kvarstå en
kostnadsfördel om 440 kr/ton för elalternativet.
För en anläggning som producerar 5 000 ton/år torde en besparing på 2-2,4 Mkr/år vara avgörande för val av ny anläggning.

Aluminiumbearbetning
En översiktlig bedömning av substitutionsmöjligheterna vid
valsning och pressning av aluminium visar att ca 50 respektive
40 % av elförbrukningen kan ersättas med olja eller naturgas.
Möjlig substitution blir då:
Valsning
Pressning
Summa

ca 31 GWh
ca 9 GWh
40 GWh

En substitution medför dock höga investeringar och processomställningen blir tidskrävande.

Framställning av koppar och bly
Av kopparverkets totala elförbrukning förbrukas ca 135 GWh,
drygt 40 %, 1 kopparprocessens smältsteg. Denna del av elförbrukningen är teoretisk möjlig att ersätta, men är Inte tekniskt eller företagsekonomiskt motiverad.
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För övergång t i l l annat energislag bedömer företaget att nyinvesteringar på i storleksordningen 20O-3OQ Mkr erfordras.
En överslagsmässig kalkyl visar att enbart de årliga kapitalkostnaderna för en ny anläggning överstiger den kostnad som en
fördubbling av elpriset innebär.
Investering
Kapitalkostnad
(20 år, 20 %)

200-300 Mkr
40- 60 Mkr

Detta skall jämföras med en elkostnadsökning för kopparprocessens smältsteg på ca 23 Mkr vid ett fördubblat elpris.
I övriga processteg utgör energi till blåsmaskiner, transporter och fläktar i stort sett hela energiförbrukningen.
Även huvuddelen av elenergiförbrukningen i blyverket kan hänföras till processens smältsteg. Att övergå till annat energislag innebär byte av process för blytillverkningen. Teoretiskt
är det således tekniskt möjligt att ersätta elenergin med
annat energislag.
Elenergins tekniska och ekonomiska fördelar, även vid en fördubbling av elpriset, är emellertid sådana att byte av process
inte heller i detta fall är motiverad.

Omsmaltning av ren koppar och kopparlegeringar
Under det tidigare avsnittet effektivisering framgår elenergins mycket stora fördelar vid omsmältning av koppar. Det är
visserligen teoretiskt möjligt att gå över till andra energislag och då i första hand till olja eller gas, men sådan övergång är inte ekonomiskt motiverad även om elpriset fördubblas.
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Såväl aluminium- som koppar-/blyframställningen bygger på
elbaserad teknik. Huvuddelen av elenergiförbrukningen i
branschen är nödvändig för att framställa produkterna och kan
ej ersättas med andra energislag. Substitutionsmöjligheterna
förändras ej nämnvärt vid fördubblat elpris.
Återvinning kan komma att öka i omfattning. Omsmältning av
skrot kräver endast 5-10 % av den energi som åtgår för elektrolysprocessen. Dock bör observeras att sekundäraluminium har
lägre renhet och därför begränsad användning. Totalt bedöms
möjlig substitution inom aluminiumframställningen kunna ge en
reduktion av el behovet med 50-100 GWh/år.
Skäl som energieffektivitet, produktionskapacitet och marknadsanpassad produktkvalitet har medfört att elbaserad teknik
valts även där annat energialternativ funnits.
Den undersökning som gjorts visar att en fördubbling av elpriset endast medför kostnadsbelastningar och inte ger något
incitament för övergång till andra energislag.

8.3.2.4 Beskrivning och konsekvenser för icke-järnmetallindustrin (företagsvis)

Sveriges enda tillverkare av primäraiuminium är GA-Metall AB
som är ett hel ägt dotterbolag till Granges Aluminium AB.
I den befintliga produktionsanläggningen i Sundsvall förbereds
nu en ersättning av den äldre delen av verket som medför en
produktionsökning av 9 000 ton per år. Genom investering i ny
teknologi ökar kapaciteten väsentligt med nära oförändrad
energiförbrukning. Detta kan belysas med att specifika åtgången av elektrolysenergi minskar från ca 16,5 MWh/ton till
ca 14 MWh/ton i det nya processutförandet.
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Eftersom företagen tillverkar en vara i en redan internationellt överetablerad bransch bygger alla kalkylerna för en
produktionsutökning pa att företaget därefter kan producera
till konkurrenskraftiga omkostnader. Man strävar efter att
tillhöra den halva av företagen på världsmarknaden som har
lägsta tilve'kningskostnaderna och därmed har förutsättning
att överleva på sikt.
En mycket enkel känslighetsanalys som tidigare utförts i
företaget visar att om elkraftpriset ökar med "bara" 20 % i
reala termer under en 10-årsperiod och särskilt om detta
ensidigt drabbar Sverige kommer vinstnivån att sänkas med
4-5 % uttryckt som "operating profit." En sådan utveckling
skalle vara ödesdiger för branschen.
I nedanstående diagram illustreras hur resultatet efter planenliga avskrivningar de senaste fem aren förändras om elkostnaden för respektive år fördubblas (primäraluminiumframställning. )
Resultat efter
avskrivningar
Ukr

GA-METALL

200.

Medelreaultot med
100% dyrart el
-200L
-25CL

Källa:

GA-Metaii
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Elkraftkostnadens andel av saluvärdet varierar beroende pa
marknadsläget. Normalt torde den i ett modernt verk ligga på
ca 20 %. I Sundsvall är andelen för närvarande något högre.
Den största kostnadsposten utgörs av rlvaror och uppgår t i l l
ca 40-45 % av saluvärdet. De totala personalkostnaderna utgör
ca 15 % av saluvärdet.
För råvarorna betalar GA-Metall i genomsnitt världsmarknadspris och kan inte uppnå någon fördel gentemot konkurrenterna.
Vid en fördubbling av realpriset på elenergi under en 10-årsperiod måste alternativa planer arbetas frän för en försörjning med primäraluminium t i l l de dotterbolag som tillverkar
halvfabrikat av aluminium.
Något direkt sådant planeringsarbete har inte påbörjats.
Representanter för företaget har gjort följande beskrivning av
tänkbart innehåll i en sådan plan.

1

Nedläggning av verk 2 i GA-Metall (73 000 årston) med
bibehållande av verk 1 (22 000 årston). Företaget
omstruktureras och antalet anställda reduceras från
nuvarande ca 800 t i l l 100-150. Elförbrukningen ninskar
ined ca 1,25 TWh/år.

2

Köp från Sovjet av metalltackor för insmältning i
GA-Metalls gjuterier i Sundsvall och Finspång.

3

Ökad återvinning av processkrot för h a l v f a b r i k a t t i l l verkning.

4

Långsiktigt leveransavtal med ev delägarskap i utländskt elektrolysverk.

En konsekvens kan också bli att viss halvfabrikattillverkning
med låg avkastning per metallvolym säljs eller avvecklas.
*•*
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Som framgår av ovanstående blir konsekvensen av ett fördubblat
elpris att en mycket stor del av den el intensiva tillverkningen hotas av nedläggning.

Koppar och bly framställs vid Rönnskärsverken, varvid det även
erhålls biprodukter som arsenik, selen, guld, silver, svavelsyra, svaveldioxid och zinkoxid.
Totalt används i kopparprocesskedjan ca 4,3 MWh per ton
koppar, varav betydligt mer elenergi än fossil energi. Det
mest energi k rävande steget år smältningen i elektrisk ugn,
varvid per ton åtgår 1,5 MWh elenergi och ca 0,15 MWh fossil
energi.
Totalt används i elugnsprocesskedjan ca 950 kWh elenergi och
400 kWh fossil energi per ton framställt bly.
Den totala el energi förbrukningen beräknas vid Boliden Metall
uppgå till ca 520 GWh under 1986. I stort sett hela energiåtgången är produktionsrelaterad. Under den närmaste 10- årsperioden beräknas elanvändningen öka med 10-20 GWh/år.
Att till viss del minska el energi förbrukningen genom substitution till olja är teoretiskt möjligt. De kalkyler som företaget gjort indikerar dock så höga investeringskostnader att
bitar av produktionen ca ej kan drivas vidare.
Vid företagets anläggningar i Skelleftehamn har ett projekt
påbörjats att överföra spillvärme till Skelleftehamns fjärrvärmenät och till företagets interna värmenät. Projektet leder
dock inte fram till minskad elenergiförbrukning utan innebär i
första hand en oljereduktion för att förbättra lönsamheten.
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Nedanstående diagram visar hur resultatet efter planenliga
avskrivningar de senaste fem aren skull a ha förändrats om
elkostnaden för respektive är hade fördubblats.

Resultat efter
avskrivningar
Ukr
t\

BOLIDEN

200150 _

80
-50.

\

Medelresultat wed
100X dyrare el

-100.
-150.

Källa: Boliden
De ytterligare miljökrav som kan komma att. ställas på företaget är omfattande och kommer att medföra kostnader pa mellan
50 och 100 Mkr/ar. En fördubbling av elpriset skulle därutöver
medföra en kostnadsökning om 85 ä 90 Mkr/år.
En konsekvens av den förutsatta kostnadsutvecklingen blir en
nedläggning av smältverket.

15-16-716
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Ett antal svenska malmer har sådan komplex sammansättning att
fl smältverk i världen kan klara utvinning av metaller ur
dessa.
Härutöver gäller för flera av de svenska gruvor, som utvinner
låghaiti ga malmer, att de bl a på grund av sina transportmässigt ogynnsamma lägen sannolikt måste upphöra med gruvdriften om smältverket avställes.

8.3.2.5 Slutsatser
Som framgår av den företagsvisa genomgången är icke-järnmetallbranschen på samma sätt som ferrolegeringsbranschen mycket
beroende av med ett rimligt el energi pris. De svenska elpriserna ligger på en medelnivå i jämförelse med priserna i de mest
betydande konkurrentländerna. Det är således inte relevant att
tala om en konkurrensfördel ens med dagens elpriser.
Etablering av industrier för primärmetall framställ ning samt
teknologin i smältprocesserna har baserats på det förhallandet
att branschen haft tillgång till elenergi till ett rimligt
elpris i förhållande till konkurrenterna i omvärlden.
Rubbas den etablerade balansen genom ensidiga svenska kostnadsökningar av här förutsatt storleksordning, blir naturligtvis följderna för tillverkarna av primära metaller mycket
allvarliga och stora delar av produktionen måste läggas ned.
Där så är möjligt skulle krävas övergång till mindre el energikrävande processer. En sådan övergång tar dock lång tid,
kräver stora investeringar och kan endast i ringa utsträckning
genomföras hos producenterna av primärmetan er. Dessutom skall
investeringar genomföras vid en allmän kostnadsfördyring.
Från branschen har två påpekanden speciellt gjorts beträffande
alumi ni umsk rothanteri ngen.
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Det har Ibland framkastats att man borde sluta använda
dryckesburkar av aluminium för att därigenom spara energi. Den
svenska förbrukningen av primäraluminium skulle emellertid
inte alls påverkas av ett sådant beslut eftersom ravarubasen
för de valsade band som används i burkframställningen helt
utgörs av processkrot och returburkar vilket innebär att tillverkningen totalt sett är mycket energieffektiv. Den svenska
försörjningen baserad på återvunnen metall kompletteras av en
import baserad på primärmetall.
Ett annat påpekande är att det är angeläget med hänsyn till
Sveriges framtida försörjning med aluminium att förbudet att
exportera skrot bibehålls.
En nedläggning av primärmetallframställ ningen i landet innebär
stora problem vad gäller sysselsättningen och är en oförsvarbar kapitalförstöring.
De siffror som redovisats och de mycket enkla kalkyler som kan
göras visar att vinstmarginalerna är sådana att en fördubbling
av elpriserna direkt leder till så stora negativa siffror att
nedläggningar blir företagsekonomiskt oundvikliga.
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8.4

GJUTERIER

8.4.0

Branschbeskri »ning

8.4.0.1

Sysselsättning, export, produktion

Gjuteribranschen är uppdelad pä tvä delbranscher, järn- och
stälgjuterier samt gjuterier för icke-järnmetall (metallgjuter i e r ) . Branschen är heterogen vad gäller företagsstorlek och
tillverkningsmetoder. Tonnagefflässigt stär järngjuterierna för
största delen av produktionen. Antalet pressgjuterier är dock
relativt stort och pressgjutning som gjutmetod visar en posit i v utvecklingstrend.
Idag sysselsätts ca 7 000 personer. Svenskt gjutgoos exporteras i relativt ringa omfattning, ca 10 %, som halvfabrikat.
Huvuddelen, 60-70 %, av a l l t i Sverige tillverkat gjutgods gar
däremot på export som komponenter i färdiga produkter.
Gjutgodsproduktionen för järn- och stälgjuterier var 1985
295 000 ton respektive 44 000 ton för metallyjuterierna.
Produktionsvolymen ökade 1984 för alla slags gjutna mäter.dl
utom zink. Segjärnsproduktionen steg med ca 20 %, vilket t i l l
viss del beror pä att man inom verkstadsindustrin byter ut
mänga svetsade och smidda konstruktioner mot gjutna.

8.4.0.2

Efterfrageprognoser och konkurrenssituation

Efter nägra ars nedgång i produktionen är utvecklingen för
närvarande positiv för gjuterierna. Nya gjuteri tekniska t i l l verkningsmetoder har utvecklats och nya högvärdiga material
lämpade för gjutning har kommit fram.
Elanvändningen ökar framförallt för stora järngjuterier och
metallgjuterier. Bränsleanvändningen kan dock fortfarande vara
betydande och skillnaderna i energianvändning beror i huvudsak
av olika ugnsval och olika automatiseringsgrad.

203

För konkurrentländerna "är användningen av fossila bränslen
generellt större än i Sverige och elpriset genomgående högre.
En ensidig svensk elprisökninj kommer att dradöa konkurrensförmågan vilket bedöras allvarligt eftersom det, liksom för
järn- och stålindustrin, finns en internationell överkapacitet.
Den högkonjunktur som nu kännetecknar förhållandena bidrar
till att gjuterierna far läg specifik elanvändning. Andras
konjunkturläget tillsammans med ökande elpriser lär elkostnadens andel av saluvärdet öka markant.
Produktionen av lättoietallgods, som ökat under de senaste
aren, kan fa ökad konkurrens frän polymerer. Plasttillverkningen drabbas ej lika hart av ökade energikostnader. För
metall gjuterierna åtgår i genomsnitt över 30 % av all tillförd
energi till smältning, varmhållning och värmebehandling.

8.4.1

Elförbrukning

8.4.1.1

Total elförbrukning och elkostnadens andel av saluvärdet

Enligt branschens egen bedömning uppgår saluvärdet till 2,36
miljarder kronor för järn- och stålgjuterier respektive
1,36 miljarder kronor för metall gjuteri er.
Elkostnadens andel av saluvärdet beräknas uppgå till 5,7 J för
järn- och stålgjuterier och 2 % för metall gjuterier.
Variationen företag emellan kan vara betydande beroende av
gjutgodsets förädlingsgrad och olika automatiseringsgrad. Enstaka företag är till över 90 % beroende av el i sin energiförsörjning.
Energianvändningen under det senaste decenniet har kännetecknats av en övergång till ökad elanvändning, se tabell 1. Framförallt oljeanvändningen, i.ien även användningen av kol och
koks, har minskat.
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Energislag

El
Olja

Kol Aoks
Ori vmedel
Gasol
Träbränslen

Järn- och
gjuterier

stäl-

Metall gjuterier

1972

1982

1972

1982

31
38
27
1
1
1

51
31
12
1
1
-

21
72
1
2
2
-

44
43
Z
6

3

Tabell 1. Energianvändningen i % vid järn- och stalgjuterier
samt metall gjuterier för aren 1972 resp 1982.
Den totala energiförbrukningen uppgick 1985 till 1120 GWh,
fördelat med ca 900 GWh för järn- och stalgjuterier respektive
220 GWh för metall gjuterier. Elandelen uppgick pa motsvarande
sätt till 60 respektive 51 t vilket totalt för branschen innebär en elförbrukning pä 650 GWh.

8.4.1.2

Produktionsrelaterad och icke produktionsrelaterad
elförbrukning

Energianvändningen inom järn- och stalgjuterier och metallgjuterier fördelas pa olika prucessomräden enligt tabell 1.

Process

Smältning, varmhall ning
Formning, avgjutning
Rensning
Yt- och varmebehandi.
VVS och belysning
Övrigt
Totalt

Järn- och
stalgjuterier

Metall gjuter ier

44 %
12 %
1%
3%
36 %
4%

83 %
2%
1%
1%
13 %

100 %

100 %

0 %

Tabell 2 Energianvändning för olika gjuterier fördelat pä
processlag.

Inom gjuterierna åtgår mest energi för smältning av gods. Det
är följdaktligen ugnar som är den särklassigt största energianvändaren. Av totala elförbrukningen inom branschen bedöms
användningen inom olika områden fördelas enligt följande:

Järn- &
Stålgjuterier

Metal 1gjuterier

Smältning

75-80 %

60-70 %

Motordrift, fläktar,
belysning etc

15-25 %

20-30 %

Övrigt

5%

10 *

Energiförbrukningen mätt per producerad enhet har stadigt
minskat under senare tid. Oftast har denna minskning ägt rum
vid konvertering från olja till el och i samband härmed har
stora energibesparingar noterats. Även kval i tetshöj ande produktionsförändringar samt högre automatiseringsgrad och högre
förädlingsgrad är orsaker till en ökande andel el.
Elanvändningen inom branschen är följdaktligen i mycket hög
grad produktionsrelaterad. Oet är endast när e1. används för
lokaluppvärmning samt i vissa värmningsmoment som den relativt
enkelt kan ersättas med andra energislag. Denna andel substituerbar el uppskattas till 4-5 % eller ca 30 GWh.
Gjuteriernas framtida energiförbrukning, räknat per ton framställt gjutgods, bedöms kunna minska successivt. Branschens
totala energiförbrukning beror dock i huvudsak av produktionens storlek. Användningen av el, framför allt för smältning,
ökar pä grund av stora produktionstekniska, kvalitativa och
inte minst miljömässiga fördelar - även vid sänkningar av nu
aktuella och förhållandevis låga oljeprisnivåer. Den specifika
förbrukningen av andra anergislag än e1 minskar till följd av
detta, men även genom att effektiviserings- och besparingsinsatser fortledss kominer att genomföras.

8.4.2

Fördubblade elpriser

8.4.2.1

Förutsättningar

Följande avsnitt behandlar konsekvenserna av ett fördubblat
elpris t i l l följd av en avveckling av kärnkraftproducerad el
Sr 1997. Förutsättningar framgår enligt bilaga 4.

8.4.2.2

Anpassningsmöjligheter

Den icke produktiQnsrelaterade elanvändningen, som bedömts
utgöra ca 30 GWh, kan förhållandevis enkelt substitueras ined
andra bränslen.
Av den produktionsrelaterade elanvändningen kan en viss reducering ske med hjälp av effektivare elenergi användning. Genom
att nattetid utnyttja en förmånligare eltaxa kan smältningskostnaden minska. Att övergå från elsmältning t i l l smältning
med fossila bränslen är av kostnadsskäl inte aktuellt. Uels
erfordras stora investeringar i nyutrustning, dels avställs
relativt nyanskaffade elugnar.
Elanvändning t i l l d r i f t av kompressorer, motorer, belysning
etc kan minska någon procent med införande av effektivare
styrutrustning, varvtalsreglering etc. En stor del av dessa
och liknande åtgärder har dock redan genomförts och oftast
gäller att ytterligare åtgärder endast kan åstadkommas när
förändringar av produktionsutrustningen är aktuell av andra
orsaker än krav på minskad elanvändning.
Av en, totalt sett, möjlig energibesparingspotential på 1520 % kan vid ett antagande av fördubblade elpriser elanvändningen minskas med 6-b % vilket dock kräver vissa investeringar. Detta är en genomsnittlig bedömning för branschen som
helhet där dock en högre andel gäller för metall gjuterierna,
men även där variationen företag emellan kan vara betydande.
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8.4.2.3

Konsekvenser och slutsatser

Generellt gäller att elanvändningen måste ses i sammanhang med
hela produktframstäl 1 ningen. En ökad konkurrens internationellt sett innebär att gjuterierna måste öka förädlingsgraden
och höja kvalitetsnivån ytterligare för vissa produkter. Även
om detta sker på bekostnad av en ökad elanvändning kan totalt
sett elkostnadens andel av produktens saluvärde minska. Att
ytterligare försöka minska elanvändningen genom övergång till
fossila bränslen innebär i flera fall kapitalförstöring av
ännu ej avskrivna elugnar. Dessutom ökar miljöproblemen och
gjuteriernas produktmässiga flexibilitet blir sämre.
Produktionsförändringar kan bli aktuella sä att varor med hög
elandel och lågt förädlingsvärde försvinner och specialiseringen och automatiseringsgraden bland gjuteri företagen ökar.
För vissa företag med relativt högt elberoende blir den ekonomiska påfrestningen betydande. En ökad elkostnad kan inte
kompenseras med ett ökat varupris vilket medför att vissa
produktionsenheter kominer att slås ut.
Exportvolymen kommer att minska och importen, samt den svenska
tillverkningen i utländska enheter, kommer att öka.
Större Verkstadstekniska företag med egna gjuterier kan utomlands komma att konkurrera ut sin svenska tillverkning med
fördelaktigare lönekostnader och energikostnader, baserat pa
bl a en gynnsam användning av naturgas.
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9

VERKSTADSINDUSTRIN
Verkstadsindustrin SNI 38 ar, sett till antalet anställda, arbetsställen,
förädlingsvärde m m, Sveriges största industribransch. 1984 var
antalet anställda 370 376 st.
De viktigaste delbranscherna inom Verkstadindustrin är Metallvaruindustrin, Maskinindustrin, Elektroindustrin och Transportmedelindustrin.
Verkstadsindustrin förbrukade 1984 5754,8 GWh elenergi och elandelen av saluvärdet var 0,77%, vilket är det näst lägsta värdet jämfört
med de andra branscherna.
Inom verkstadsindustrin har en del av företagen gjuterier. Anpassningsmöjligheter och konsekvenser för dessa behandlas under kapitel
8, järn-, stål- och metallverk.

9.1

METALLVARUINDUSTRIN

9.1.0

Branschbeskrivninq
Inom metallvaruindustrin SNI 381,

vidareförädlas metaller och

plaster t i l l bruksvaror inom gruppen verktyg, metallmöbler, spik,
skruv, tråd, metallförpackning, hushållsmetallvaror, byggnadsmetallkonstruktioner m m. I denna delbransch, liksom i de övriga är de
vanligaste operationerna ytbehandling, plastisk och skärande bearbetning, värmebehandling och hopfogning.
9.1.1

Elförbrukning
MetE.!lvaruindustrin förbrukade 1984 totalt ca 1433 GWh elenergi och
den specifika elförbrukningen relaterat till saluvärdet var samma år
1,12%, det högsta talet inom SNI 38 Verkstadsindustrin. Inom delbranschen förekommer variationer mellan 2,5% och 0,7%, där spik,
skruv och bultindustrin har det högsta värdet och metallmöbelindustrin det lägsta.
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Av delbranschens elförbrukning bedöms ca 15% kunna hänföras t i l l
icke produktionsrelaterad energi. Stora variationer mellan 0 och 40%
förekommer mellan enskilda industrier, beroende pS i vilken omfattning elpannor och värmepumpar och direktelvärmare utnyttjas för
lokaluppvärmning och tappvarmvattenberedning.
Den produktionsrelaterade elförbrukningen inom metallvaruindustrin
bedöms t i l l ca 85% dvs ca 1 218 GWh/ar. Egenproducerad el förekommer inte.
Total elförbrukning

1 433

GWh/är

Produktionsrelaterad elförbrukning

1 218

GWh/ar

215

GWh/ar

Icke produktionsrelaterad elförbrukning

I tabellen nedan visas en ungefärlig energibalans för den produktionsrelaterade elförbrukningen inom metallvaruindustrin
Belysning
Fläktmotorer

25%

305

GWh/ar

25%

305

GWh/ar

Mekanisk bearbetning

40%

0 98

GWh/ar

Tryckluft

5%

60

GWh/ar

Process

5%

60

GWh/ar

100%

1 218

GWh/ar

9.1.2

Fördubblade elpriser

9.1.2.2

Anpassningsmöjligheter

Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen användes för lokaluppvärmning med elpannor, värmepumpar, direktelvärmare och t i l l
komfortkyla. Elpannorna är oftast installerade för a t t utnyttja det
fördelaktiga elpriset som erbjuds vid avbrytbar elleverans. Dä de
oftast inte är dimensionerade för en anläggnings maximala effektbehov är de i allmänhet kombinerade med oljepannor, som klarar hela
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effektbehovet. I sädana fall är det tekniskt enkelt att substituera
elenergin med olja genom att bara stänga av elpannorna och använda
de befintliga oljepannorna istället.
Även nyinstallation av oljepannor kan i ett läge med fördubblat elpris
vara en länsam åtgärd, särskilt om installation av pannor med stor
kapacitet är aktuella. Pay off-tiden bedöms bli 1-3 Sr. Andra möjliga
bränslen istället för el är kol, trädbränslen, torv och naturgas. Att
byta frän elpannor till andra uppvärmningsformer, medför förutom
eventuella nyinstallationskostnader, en kapitalförstöring i de fall da
elpannorna ej är helt avskrivna.
I de fall (J9 den icke produktionsrelaterade elenergin används för
direktverkande alvärme (eltemprar, elradiatorer), kan den i regel
ersättas med vattenburen värme. Rordragningen kan emellertid bli
19ng och relativt komplicerad, d9 lokaler som värms med direktel
ofta är belägna långt frän industrins värmecentral. Detta innebär att
en sådan ombyggnad blir mycket kostsam i förhallande till dessa
lokalers energibehov, varför den kan trots dubblerat elpris vara
ekonomiskt ointressant att genomföra.
De befintliga värmepumparna kan i allmänhet inte konverteras till
annat energislag, men om de har en hög värmefaktor är energiekonomin sfldan att en substitution inte är motiverad även efter det att
elpriset dubblerats.
Komfortkylanläggningar kan inte konverteras till annat energislag.
Alternativet är här att stänga av dem.
Sammanfattningsvis är det tekniskt lätt att substituera den icke
produktionsrelaterade elanvändningen med andra energislag i de industrier där elenergin utnyttjas i större omfattning för lokaluppvärmning. Olja kommer sannolikt bli det dominerande substitutionsbränslet. För industrier med enbart direkteluppvärmning kan en substitution emellertid bli ekonomiskt mycket kännbar.
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Den produktionsrelaterade elenergin används till största delen i
mindre motorer för drivning av bearbetningsmaskiner, fläktar, pumpar m m. Möjligheter till substitution är här obefintlig. Vissa möjligheter till effektivisering finns genom att t ex minska tomgångskörning av maskiner, organisera partiproduktion att omfatta större
partier och minska övertidsproduktion eftersom den specifika energiförbrukningen dä ofta är högre, varvtalsreglering av motorer m m. Ca
5% av elenergin t i l l produktionmaskinerna bedöms kunna sparas
genom sädana åtgärder, dvs ca 45 GWh/är.
Direktel förekommer i olika värmebehandlings-, ytbehandlings- och
torkprocesser. De produktions och miljötekniska fördelarna med el är
här sä pass stora att nägon substitution sannolikt inte kommer att ske
i ett läge med dubblerat elpris.
Egen elkraftproduktion förekommer som tidigare nämnts inte inom
branschen. För större företag, som inte är anslutna till något
kommunalt fjärrvärmenät är det en möjlighet att införa mottryckskraft för sin lokaluppvärmning och elförsörjning. Investeringsbehovet
är emellertid mycket stort med omfattande ändringar i energiproduktionssystemet.
9.1.2.3 Konsekvenser
Ett dubblerat elpris leder för stor del av branschen inte till några
allvarligare konsekvenser eftersom elkostnaderna är en sä liten del i
saluvärdet. Dock kan en allmän konjunkturnedgång, till följd av
elprishöjningen, drabba hela branschen hart genom en minskad efterfrågan på produkterna. För spik-, skruv- och bultindustrin samt för
metalltråd-, nät- och kabelindustrin, som har en avsevärt högre
elförbrukning (2,5% av saluvärdet) kan läget bli betydligt svårare om
industrierna inte kan möta ett ökat elpris med en produktprisökning.
Industrins elanvändning förväntas öka med ca 5%/år till följd av ökad
automatisering och processändringar m m. Detta får till följd att de
besparingar, som kan göras genom reducering av den icke produktionsrelaterade elförbrukningen och effektiviseringar, äts upp på kort
tid och elanvändningen ökar åter.
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9.1.2.4 Slutsatser
Den icke produktionsreiaterade elförbrukningen kan lätt substitueras.
Möjligheterna att substituera den produktionsreiaterade elförbrukningen är mycket små.
Minskning av den icke produktionsreiaterade elförbrukningen leder
sannoli <t t i l l att avställda oljepannor äter tages i bruk eller nyinstalleras.
Vissa industrityper kan drabbas hart av en elprishöjning och nedläggningar kan bli aktuella.
9.2

MASKININDUSTRIN

9.2.0

Branschbeskrivning
Maskinindustribranschen SNI 382 tillverkar sa skilda produkter, som
datamaskiner och jordbruksmaskiner. Till denna delbransch hör också
industrier för stationära motorer, bearbetningsmaskiner för trä, metall, papper, mineralbrytning, maskindelar, pumpar, varubearbetning
m m, reparationsindustrin samt hushållsapparatindustrin. Delbranschen är den näst största beträffande antalet sysselsatta inom
verkstadsindustrin.

9.2.1

Elförbrukning
Maskinindustrin förbrukade 1984 totalt 1 456,5 GWh elenergi. Den
specifika elförbrukningen relaterat t i l l saluvärdet är för denna delbransch 0.74%. Inom delbranschen förekommer variationer mellan
2,2% och 0,3%, där industrier för maskindelar har det högsta värdet
och datamaskinindustrin har det lägsta.
Av delbranschens elförbrukning bedöms ca 10% eller 146 GWh/år
kunna hänföras till ickeproduktionsrelaterad energi. Stora variationer
mellan 0 och 40% förekommer mellan enskilda industrier, beroende
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pä i vilken omfattning elpannor och värmepumpar och direktelvärmare utnyttjas för lokaluppvärmning och tappvarmvattenberedning.

Den produktionsrelaterade elförbrukningen bedöms vara ca 90% dvs
1 311 GWh/år. Egenproducerad el förekommer inte.

Total elförbrukning

1 456,5 GWh/3r

Icke produktionsrelaterad elförbrukning
Produktionsrelaterad elförbrukning

Den produktionsrelaterade

146

GWh/år

1 311

GWh/flr

elförbrukningen används för belysning,

svetsning, ytbehandling, fläktar, motorer i mekanisk bearbetning m
m. I tabellen nedan visas en grov energibalans för den produktionsrelaterade elförbrukningen en typisk maskinindustri.

Bel>sning

30%

393

GWh/år

Fläktmotorer

25%

328

GWh/år

Mekanisk bearbetning

25%

328

GWh/år

övrigt

20%

262

GWh/år

100%

1 311

GWh/år

Här förekommer naturligtvis stora variationer eftersom delbranschen
är mycket heterogen. För vissa industrier t ex med mycket svetsning
kan 1/3 av den produktionsrelaterade elförbrukningen hänföras dit.

9.2.2

Fördubblade elpriser

9.2.2.2

Anpassningsmöjligheter

Möjligheter till substitution av icke produktionsrelaterad elförbrukning är desamma som beskrivs under 9.1.2.2 Metallvaruindustrin och
9.4.2.2 Transportmedelindustrin, dvs att stänga av elpannor och att
ersätta dessa med bränsleeldade pannor samt att ersätta direkteluppvärmning med vattenburen värme.
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Sammanfattningsvis är det tekniskt lätt att substituera den icke
produktionsrelaterade elanvändningen med andra energislag i de industrier där elenergin utnyttjas i större omfattning för lokaluppvärmning. Oljan kommer sannolikt bli det dominerande substitutionsbränslet. För industrier med enbart direkteluppvärmning kan en substitution emellertid bli ekonomiskt mycket kännbar.
Den produktionsrelaterade elenergin används till största delen i
mindre motorer för drivning av bearbetnngpmaskiner, fläktar, pumpar m m. Möjligheter till substitution är här obefintlig. De flesta
industrier har genomfört alla enkla elbesparande åtgärder av typ
drifttidsstyrning m m. Vissa möjligheter till effektivisering finns
i

genom t ex att minska förlusterna i eldistributionsnätet, att organise-

'

ra partiproduktion att omfatta större partier och minska övertidsproduktion eftersom den specifika energiförbrukningen ofta är högre då,
varvtalsreglering av motorer med frekvensomformare, att använda
gasdrivna truckar istället för eldrivna m m. Mellan 5-10% av den
produktionsrelaterade elenergin bedöms kunna sparas genom sådana
åtgärder, dvs 65-130 GWh/år. Åtgärderna är emellertid mycket dyra i
förhållande till besparingen, varför det är tveksamt om de kommer
att genomföras vid ett dubblerat elpris.
Direktel förekommer i olika värmebehandlings-, ytbehandlings- och
torkprocesser, t ex induktionsvärmning av smidesämnen och i tork-

I

nings- och lackeringsanläggningar. De produktions- och miljötekniska
fördelarna med el är här så pass stora att någon substitution sannolikt

.

inte kommer att ske i ett läge med dubblerat elpris. I en torkprocess

!

kan det tekniskt vara enkelt att substituera el med värme från en

l

panncentral, men det kräver kostsamma ombyggnader av maskinut-

f

rustning. För IR- och UV-torkning krävs processändringar med över-

;

gang till andra typer av färger för att möjliggöra en substitution.
Detta ger en sämre produktkvalitet och mer utsläpp av lösningsmedel. I en del härdningsprocesser finns det en direkt koppling mellan
elanvändning och produktkvalité och övergång till andra mindre

I

el intensiva härdningsmetoder ger oacceptabla kvatitetsförsämringar
och sämre arbetsmiljö.
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Egen elkraftproduktion förekommer som tidigare nämnts inte inom
branschen. För

större

företag, som inte är anslutna till nägot

kommunalt fjirrvärmenät är det en möjlighet att införa mottryckskraft för sin lokaluppvärmning och elförsörjning. Investeringsbehovet
är emellertid mycket stort med omfattande ändringar i energiproduktionssystemet.

9.2.2.3 Konsekvenser

Ett dubblerat elpris leder för en del av branschen inte till nägra
allvarligare konsekvenser eftersom elkostnaderna är en sä liten del i
saluvärdet. En stor del av maskinindustrin kan ses som sammansättningsindustrier. En drastisk elprishöjning kommer da att sia härdare,
eftersom underleverantörerna också kommer att höja sina produktpriser till följd av elprishöjningen, sammanlagringseffekten leder dä till
stora kostnadsökningar för slutprodukten och mänga industrier kommer act fä mycket svart att kompensera sig för detta.

En allmän konjunkturnedgång pä grund av ökade elpriser kommer att
ytterligare öka avsättningssvårigheterna bäde för de industrier som
producerar konsumentprodukter och produkter för industriell användning.

Vissa elenergi intensiva företagsgrenar kan drabbas hart, t ex smidesverkstader med elbaserad värmebehandling.

Industrins elanvändning förväntas öka med ca 5%/är till följd av ökad
automatisering och processändringar m m. Detta fär till följd att de
besparingar, som kan göras genom reducering av den icke produktionsrelaterade elförbrukningen och effektiviseringar, äts upp pä kort
tid och elanvändningen ökar äter.
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9.2.2.4 Slutsatser
Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen kan lätt substitueras.
Möjligheterna att substituera den produktionsrelaterade elförbrukningen är mycket smä.
Minskning av den icke produktionsrelaterade elförbrukningen leder
sannolikt till att avställda oljepannor äter tages i bruk eller nyinstalleras.
Mänga industrier drabbas hart av en elprishöjning.
9.3

ELEKTROINDUSTRIN

9.3.0

Branschbeskrivninq
Elektroindustrin SNI 383 omfattar tillverkning av elmotorer, batterier, belysning, teleprcdukter, elektriska kablar, elspisar, dammsugare,
radio, TV, m m samt elreparationsindustrin.

9.3.1

Elförbrukning
Elektroindustrin förbrukade 1984 totalt ca 1 033,8 GWh elenergi. Den
specifika elförbrukningen relaterat till saluvärdet är för delbranschen
0,71%. Inom delbranschen förekommer variationer mellan 1,7% och
0,4%, där övrig elektroindustri och batteri- och ackumulatorindustrin
har det högsta och teleproduktindustrin har det lägsta värdet.
Av delbranschens elförbrukning bedöms ca 5% eller ca 52 GWh/år
kunna hänföras till ickeproduktionsrelaterad elförbrukning. Under de
senaste aren har många industrier installerat elpannor för lokaluppvärmning, för att utnyttja avbrytbara abonnemang med dess fördelaktiga tariffer. Andelen icke produktionsrelaterad elförbrukning varierar därför kraftigt mellan enskilda industrier.
Den produktionsrelaterade elförbrukningen bedöms vara 95% dvs ca
982 GWh/ar.
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Egenproducerad el förekommer inte inom delbranschen.
Total elförbrukning

1033,8 GWK/är

Icke produktionsrelaterad elförbrukning
Produktionsrelaterad elförbrukning

51,8 GWh/år
982

GWh/år

Den produktionsrelaterade elförbrukningen används för belysning,
mekanisk bearbetning, värmebehandling, ytbehandling, tryckluft m m.
I tabellen nedan visas en grov energibalans för den produktionsrelaterade elförbrukningen inom en typisk elektroindustri.
Belysning

30%

295

GWh/är

Fläktmotorer

25%

245

GWh/är

Mekanisk bearbetning

35%

344

GWh/ar

Tryckluft

5%

49

GWh/är

Process

5%

49

GWh/år

100%

982

GWh/är

Här förekommer naturligtvis stora variationer eftersom delbranschen
inrymmer många olika verksamheter, t ex teleproduktindustrin har
ungefär lika låg specifik energiförbrukning som datamaskinindustrin i
maskinindustribranschen.
9.3.2

Fördubblade elpriser

9.3.2.2 Anpassningsmöjligheter
Möjligheter till substitution av icke produktionsrelaterad elförbrukning är desamma som beskrivs under 9.1.2.2 Metallvaruindustrin och
9.4.2.2 Transportmedelindustrin, dvs att stänga av elpannor och att
ersätta dessa med bransleeldade pannor samt att ersätta direkteluppvärmning med vattenburen värme.
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Sammanfattningsvis är det tekniskt lätt att substituera den icke
produkt ionsrelaterade elanvändningen med andra energislag i de industrier där elenergin utnyttjas i större omfattning för lokaluppvärmning. Oljan kommer sannolikt bli det dominerande substitutionsbränslet. För industrier med enbart direkteluppvärmning kan en substitution emellertid bli ekonomiskt mycket kännbar.
Den produktionsrelaterade elenergin används till största delen i
mindre motorer för drivning av bearbetningsmaskiner, fläktar, pumpar m m. Möjligheter till substitution är här obefintlig. Viss möjligheter till effektivisering finns genom t ex att minska förlusterna i
eldistributionsnätet, att organisera partiproduktion att omfatta större partier och minska övertidsproduktion eftersom den specifika
energiförbrukningen ofta är högre da, att använda gasdrivna truckar
istället för eldrivna m m. Mellan 5-10% av den produktionsrelaterade
elenergin bedöms kunna sparas genom sådana åtgärder, dvs 50-100
GWh/är.
Direktel förekommer i olika värmebehandlings-, ytbehandlings- och
torkprocesser och vid tillverkning av halvledare. De produktions- och
miljötekniska fördelarna med el är här så pass stora att någon
substitution sannolikt inte kommer ort ske i ett läge med dubblerat
elpris.
Egen elkraftproduktion förekommer som tidigare nämnts inte inom
branschen. För större företag, som inte är anslutna till något
kommunalt fjärrvärmenät är det en möjlighet att införa mottryckskraft för 9in lokaluppvärmning och elförsörjning. Investeringsbehovet
är emellertid mycket stort med omfattande ändringar i energiproduktionssystemet.
9.3.2.3 Konsekvenser
Ett dubblerat elpris leder för stor del av branschen inte till några
allvarligare konsekvenser, eftersom de har ett relativt lågt elberoende. Dock kan en allmän konjunkturnedgång drabba hela delbranschen
hårt genom att efterfrågan på produkterna minskar.
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Elanvändningen inom industrin förväntas stiga med ca 5% ärligen till
följd av den ökade automatiseringen, förändringar i processer, m m.
Oetta medför att de besparingar, som är möjliga att göra genom
effektivare elanvändning och genom minskning av den icke produktionsrelaterade elförbrukningen, endast tillfälligt kommer att bromsa
industrins behov av elkraft.
Vissa energiintensiva industrityper kan drabbas mycket hart, t ex
batteri och ackumulatorindustrin och halvledartillverkare. Här kan
det bli aktuellt med nedläggningar och flyttning av tillverkningen till
utlandet.
9.3.2.4 Slutsatser
Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen kan lätt substitueras.
Möjligheterna att substituera den produktionsrelaterade elförbrukningen är mycket sma.
Minskning av den icke produktionsrelaterade elförbrukingen leder
sannolikt till att avställda oljepannor åter tages i bruk eller att man
installerar nya sådana.
Elintensiva industrigrenar drabbas hårt av ett dubblerat elpris och
kan komma att läggas ned.
9.4

TRANSPORTMEDELINOUSTRIN

9.4.0

Branschbeskrivning
Inom transportmedelsindustrin, SNI 384, tillverkas olika utrustningar
som har med transporter att göra. Exempel är varvsindustrin, bilindustrin och flygplansindustrin, således verksamheter som är ganska
skilda at. Delbranschen är jämte maskinindustrin den största inom
branschen vad beträffar antalet sysselsatta.
Delbranschen domineras av koncernerna Volvo och SAAB-Scania,
speciellt efter varvsnäringens nedgång.
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9.4.1

Elförbrukning

Vad beträffar elanvändningen är transportmedelsbranschen den största inom verkstadsindustrin med 1 766,1 GWh/ar eller 3 1 % av den
totala elanvändningen inom branschen.

Elenergikostnadens andel av saluvärdet är dock relativt lagt, 0,66%,
vilket

är lägst

inom branschen som helhet. Variationerna

inom

delbranschen är dock relativt stora, mellan 0,4% för bilindustrin,
vilken är den utan jämförelse största inom delbranschen, till 1,1% för
rälsfordonsindustri och varven. Totalt för hela verkstadsindustrin är
motsvarande siffra 0,77%.

Delbranschen använder 1 766,1 GWh/Sr. Av denna elenergi kan omkring 15%, eller 265 GWh/Sr hänföras till icke produktionsrelaterad
elförbrukning. Den icke produktionsrelaterade elförbrukningen används för lokaluppvärmning med eldrivna värmepumpar, elpannor och
elektriska aerotemprar samt till mindre del för ren komfortkyla.
Användningen av elpannor har de senaste åren ökat kraftigt, detta
avspeglas i att vissa enskilda företag anger en s3 hög andel icke
produktionsrelaterad elektricitetsanvändning som 40% av den totala
elanvändningen.

Resterande 85% av elenergianvändningen, 1501 GWh/ar, används för
rent produktionsrelaterade ändamål.

Total elförbrukning:

1 766,1 GWh/år

Produktionsrelaterad elförbrukning:

1 501

Icke produktionsrelaterad elförbrukning:

GWh/är

265,1 GWh/år

Den produktionsrelaterade elenergin används för belysning, fläktar,
svetsning, motorer i maskinbearbetningen och tryckluftkompressorer.
Den största enskilda posten är motorer i maskinbearbetnir.gen som
stdr för ca 40% av den produktionsrelaterade elanvändningen, en
annan stor enskild förbrukare är fläktmotorerna.
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I nedanstående tabell visas en ungefärlig elbalans för den produktionsrelaterade elförbrukningen för ett typiskt företag inom transportmedelsindustrin.

10%

Belysning
Fläktdrift

25%

Svetsning

10%

Bearbetningsmaskiner

45%

Tryckluftkompressorar

10%

Tabell: Elbalans för en typisk transportmedelindustri (källa BFR
R10:1984)
Nästan all den använda produktionsberoende elektriciteten (80%)
utnyttjas således för ren motordrift. Inom vissa anläggningar används
elektricitet dessutom för specifika processer som induktionshärdning,
limning med mera.
Egenproduktion av elenergi förekommer i stort sett inte inom delbranschen, ett tillfrågat företag uppgav dock att man producerade
elektricitet i elbromsar då motorerna provas i motorlaboratorium.
Medeleffekten är omkring 500 kW och ca 1 HWh produceras per år.
9.4.2

Fördubblade elpriser

9.4.2.2 Anpassningsmöjligheter
Den elenergi som används för lokaluppvärmning är tekniskt sett
relativt enkel att substituera.
I fråga om elpannorna är alternativet att installera bränsleeldade
pannor. I vissa fall kan man utnyttja befintliga pannor som tidigare
ersatts av elpannor men behållits som reserv eller komplettering.
Detta är ofta fallet dä elpannorna försörjts med så kallad avkopplingsbar kraft där full effektreserv måste finnas. Även då elpannorna
drivits inom det normala abonnemanget (företrädesvis mindre pannor)
har ofta de befintliga oljepannorna bibehållits om de varit i tillräck-
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ligt gott skick. Om inga bränsleeldade pannor finns är alternativet att
installera nya sädana. En installation av oljeeldade pannor som
ersättning är, redan vid den prisökning som skisseras fram till 1988,
ekonomiskt intressant, speciellt för större pannor. Pay-off tiden för
en sådan installation bedöms bli 1-3 är. Övriga bränslen som kan bli
aktuella för substitutionen är gas och diverse fasta bränslen. Gas
finns endast tillgängligt i vissa omräden av landet och fasta bränslen
ger betydligt högre installationskostnader, varför det dominerande
substitutlonsbränslet torde bli olja. De befintliga elpannorna är oftast
relativt nyinstallerade, en substitution innebär dä en omfattande
kapitalförstöring, eftersom installationerna ännu inte är avskrivna.
För den direktverkande elvärmen är alternativet ocksfl vattenburen
värme producerad i bränsleeldade pannor. Substitutionen medför dock
här en omfattande och kostsam rördragning för att försörja de nya
installationerna med värme, dä direktverkande elvärme framförallt
används i perifera lokaler där man ej bedömt det meningsfullt att dra
fram vattenburen värme. Denna substitution kommer därför, beroende pä lokala förhallanden, inte att bli ekonomiskt intressant förrän
vid ett betydligt höre elpris än för substitution av elpannor.
De eldrivna värmepumparna har en sa god energiekonomi att de inte
släs ut av ett fördubblat elpris. Tekniskt sett kan den vännepumpsproducerade värmen dock enkelt substitueras med värme producerad i
bränsleeldade pannor.
Vad beträffar komfortkylan är denna mycket svår att substituera med
något annat energislag. Alternativet är att klara sig utan kylanläggning.
Sammanfattningsvis kan sägas att den icke produktionsrelaterade
elenergianvändningen inom delbranschen t i l l mycket stor del kan
substitueras med andra energikällor. I vissa fall kan detta dock leda
till avsevärda kostnader för företagen. Det dominerande substitutlonsbränslet torde bli olja.
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Den produktionsberoende elförbrukningen är i stort sett omöjligt att
substituera då den framförallt används för motordrift. För mycket
stora motorer, till exempel för tryckluftkompressorer, är det visserligen teoretiskt möjligt att konvertera t i l l turbin- eller förbränningsmotordrift, detta torde dock inte vara ekonomiskt intressant ens med
ett fördubblat elpris.
Vissa möjligheter för effektivisering av elanvändningen finns, exemp?l pä sädana är effektivare elmotordrift, genom till exempel varvtalsstyrning, och besparingar i belysningssystemet, genom konsekvent
övergäng till lysrör. Möjligheterna ger dock en marginell besparing,
mindre än 10% av totala elanvändningen.
Vissa processer utnyttjar elektricitet, som viss lacktorkning, limning
inom flygplansindustrin och vissa typer av härdning. Här finns en
direkt koppling t i l l produktkvalitén, och en övergäng till andra mindre
elintensiva processer är antingen inte möjlig eller ger oacceptabla
kvalitetsförsämringar. Maskinutvecklingen går också mot bättre, robustare och mera automatiserade maskiner, vilket ger en bättre
produkt, dock till priset av en högre elanvändning.
Produktmixen påverkas endast ytterst marginellt av ökade elpriser.
Elkostnaden är en så liten andel av salu- och förädlingsvärde att
något behov att förändra produktsortimentet som en följd av förändrade elpriser inte föreligger.
Möjligheterna för egen elkraftproduktion är begränsade, förutom ett
konsekvent utnyttjande av elproduktion i brom3bänkar för motorprovning, vilket kan ge ett tillskott på maximalt i storleksordningen 10
MW för hela delbranschen. För de företag som inte är anslutna t i l l
något kommunalt fjärrvärmenät, finns i och för sig goda möjligheter
till mottryckskraftgenerering för sin lokaluppvärmning och elförsörjning. Det kommer dock att krävas stora investeringar i ombyggnad av
energiproduktionssystemet genom installation av högtrycksångpannor,
turbiner etc. Driftspersonalen saknar dessutom erfarenhet av flngproduktion och ångsystem, vilket kan vara ett "psykologiskt" hinder för
genomförandet av egen olkraftgenerering.

- TU'
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9.4.2.3 Konsekvenser
Inom branschen befarar man inte att ett ökat elpris kommer att leda
till några allvarligare konsekvenser, da man har ett relativt lagt
elberoende. Ett relativt oljan högre elpris kan tvärtom stimulera
marknaden för tunga dieseldrivna transportfordon, som far en konkurrensfördel gentemot järnvägstransporter, detta motverkas dock av
att transportbehovet generellt minskar vid den lågkonjunktur som kan
befaras bli följden av ett fördubblat elpris.
En, pa grund av höjda elpriser, avmattad konjunktur med minskad
köpkraft för allmänheten borde även kunna leda till avsättningsproblem för personbilar p9 hemmamarknaden.
Industrins elanvändning förväntas öka med ca 5%/är till följd av ökad
automatisering och processändringar m m. Oetta får till följd att de
besparingar, som kan göras genom reducering av den icke produktionsrelaterade elförbrukningen och effektiviseringar, äts upp på kort
tid och elanvändningen ökar äter.
9.4.2.4 Slutsatser
Den icke produktionsberoende elförbrukningen kan relativt enkelt
ersättas med värme producerad i bränsleeldade pannor. Huvuddelen
av substitution kan befaras ske genom att man antingen återigen tar i
drift oljeeldade pannor som varit avställda eller installerar nya
sådana.
Möjligheterna för substitution och effektivisering av den produktionsberoende elanvändningen är mycket sma.
Ett dubblerat elpris förväntas inte påverka branschen negativt i
nägon större utsträckning.

Bilaga 1
Bransch

Delbranscher

SNI 2 Gruvindustri
SNI 31 Livsmedel och

dryckesvaruindustri

1.
2.
3.
4.
5.

Slakt, chark, konservind.
Mejeri, olje, fettind.
Sockerind.
Bageri, kvarnindustri
Oryck + övrigt

SNI 32 Textil och

läderind.

SNI 33 Trävaruind.

1. Sågverk
2. Skivindustri ****)
3. Övrigt

Total
eläi.vändn.

Elkostnadens
andel av saluvärdet

(GWh/år)

m

2135,7

6,25

507,8
509,9
112,5
341,9
438,5

0,51
0,66
1,29
1,18
0,60

369,1

0,89

1009,3
566,2
457,4

1,38
4,03
0,89

15829,2
337,6
355,9

5,97
0,52

4820,0
498,5
522,8

4,06
0,72
0,26

613,7

1,65

186,4
332,0
687,7

2,16
5,44
2,12

SNI 34 Massa och

papper

SNI 35 Kemisk ind.

1. Massa och papper ***)
2. Pappersvaruind,
grafisk industri
1. Kemisk basind. *)
2- Annan kemisk ind. **)
3. Petroleumraffinaderier,
smörjmedel, asfalt och kolprodukter
4. Gummi- och plastvaruind.

1,0

SNI 36 Jord- och

stenvaruind.

SNI 37 Järn. stål

och metallverk
SNI 38 Verkstadsind.

1. Glas, glasvaruind.
2. Cement, kalkindustri
3. Övrig mineralvaruind.
1.
2.
3.
4.

Järn och stålindustri
Ferrolegeringsverk
Icke järnmetallverk *****)
Gjuterier

4154,0
1020,7
2380,9
357,7

3,35
16,62
3,07
4,08

1.
2.
3.
4.

Metallvaruindustri
Maskinvaruindustri
Elektroindustri
Transportmedelsindustri

1433,1
1456,5
1033,8
1766,1

1,12
0,74
0,71
0,66

*)Industrier för organiska och oorganiska kemikalier, gödningsmedel,
industri gaser, basplaster
**)

T ex färg-, läkemedels-, tvätt- och toalettmedels- och sprängämnesind.

***)

Exkl SNI 34113

****)

Inkl SNI 34113

*****) Exkl SNI 37204
******) Exkl SNI 385
Alla siffror gäller för 1984

Bilaga 2
Bransch

Delbranscher

Produktionsrelaterad
elanvänd.
(GWh/ar)

SNI 2 Gruvindustri

SNI 31 Livsmedel och

1.
2.
3.
4.
5.

dryckesvaruindustri

Slakt, chark, Konservind.
Mejeri, olje, fettind.
Sockerind.
Bageri, kvarnindustri
Dryck + övrigt

1945

190

485
460
105
290
390

25
50
8
50
45

358

11

989
554
448

20
13
9

14642
321
3i8

1187
17
18

4770
448
518

50
50
5

594

20

182
325
668

4
7
20

SNI 32 Textil och
läderind.

SNI 33 Trävar uind.

1. Sågverk
2. Skivindustri ****)
3. Övrigt

Icke produktionsrelaterad
elanvändn.
(GWh/åV)

SNI 34 Massa och
papper

1. Massa och papper ***)
2. Pappersvaruind,
grafisk industri

SNI 35 Kemisk ind.

1. Kemisk basind. *)
2. Annan kemisk ind. **)
3. Petroleumraffinaderier,
smörjmedel, asfalt och kolprodukter
4. Gummi- och plastvaruind.

SNI 36 Jord- och
stenvaruind.

SNI 37 Järn, stål
och metallverk

1. Glas, glasvaruind.
2. Cement, kalkindustri
3. Övrig mineralvaruind.
1.
2.
3.
4.

Järn och stålindustri
Ferroiegeringsverk
Icke järnmetallverk *****)
Gjuterier

3946
1011
2351
323

208
10
30
30

1.
2.
3.
4.

Metallvaruindustri
Maskinvaruindustri
Elektroindustri
Transportmedelsindustri

1218
1311
982
1501

215
146
52
265

SNI 38 Verkstadsind.
**•***)

*)Industrier för organiska och oorganiska kemikalier, gödningsmedel,
industri gaser, basplaster
**)

T ex färg-, läkemedels-, tvätt- och toalettmedels- och sprängämnesind.
Exkl SNI 34113
Inkl SNI 34113
Exkl SNI 37204

******) Exkl SNI 385
Alla siffror galler för 1984

BILAGA 3

1 (7)

Följande organisationer och företag har kontaktats och informerats om projektets syfte och mål. Samtliga har visat stort
intresse för frågorna inom projektet samt gett organisationens
eller företagets syn på saken. Kompletterande sifferuppgifter,
utöver ae som ÅF-Energikonsult redan har tillgång till genom
genomförda energiprojekt för representativa företag inom
branschen, har lämnats.

SNI 2

GRUVINDUSTRI
Hela branschen
Svenska gruvföreningen
LKAB,
Boliden Mineral,
SSAB Gruvdivisionen,

Luleå
Boliden
Grängesberg

SNI 31 LIVSMEDEL OCH DRYCKESVARUINDUSTRIN
Hela branschen
KF,
LRF,
Sveriges Livsmedel sindustriförbund,

Stockholm
Stockholm
Stockholm
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Slakt-, chark-, och konservindustri

Felix, Eslöv
Findus, Bjuv
Gustavssons Slakteri, Lovene
KBS, Kristianstad
Köttbranschens Riksförbund

Skanek, Kävlinge
SI akteri förbundet, Stockholm

(privatägt slakteri)
(tillhörande Slakteriförbundet)
(branschorgan för
privata slakterier och
charkuterier)
(tillhörande Slakteriförbundet)
(branschorgan)

Hejeri-, olje- och fettindustri
Arla,
Glace-Bolaget AB,
Karlshamns Oljefabriker,
Margarinbolaget,
Skånemejerier,
SMR,

3

Sockerindustri

Sockerbolaget,

4

Stockholm
Kyrkheddinge
Karlshamn
Helsingborg
Malmö
Stockholm

Svedala

Bageri

Bageri förbundet,
Nord Mills,
Pågens Familjebageri,
Skogaholms Bröd,
Wasa Bröd,

Stockholm
Malmö
Malmö
Eskilstuna
Filipstad
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Dryck + övrigt

Mar abou,
Pri pps,

Sundbyberg
Bromma

SNI 32 TEXTILINDUSTRI
Almedahls AB
August Werner 4 Co,
Borås Wäfveri AB
Glacéläderfabr iken,
Nordiska Filt,
Textil rådet

SNI 33

Lindome
Kävlinge
Halmstad

TRÄVARUINDUSTRI
Boxholms Sag,
Svenska Dör r,
Svenska Spansk iveföreningen
Svenska Sågverks och trävaruexportföreningen
Svenska plywoodföreningen
Svenska waliboardföreningen
Södra Skogsägarna,
SCA Teknik AB,
Ulferts AB,

Boxholm
Åstorp

Växjö
Sundsvall
Tibro

SNI 34 MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI
1

Massa- och pappersindustri

SCPF-energi kornmitté
Representanter för:
Holmens Bruk,
STORA,
SCA,
MoDo,

Norrköping
Säffie, Falun
Sundsval 1
Domsjö

BILAGA 3
2

4 (7)

Pappersvaruindustri, grafisk industri

AB Åkerlund & Rausing
Dagens Nyheter
SCA-Emballage
Grafiska Industriförbundet
Svenkska Wellpappindustriförb

Lund
Stockholm
Värnamo
Stockholm
Stockholm

SNI 35 KEMISK INDUSTRI
Hela branschen
Kemikontoret
1

Kemisk basindustri

det vill säga tillverkning av organiska och oorganiska
kemikalier, gödningsmedel, industrigaser och basplaster, SNI 351:
AGA Gas AB,
Alby Klorat A3,
Berol Kemi AB,
Beroxo AB,
Billerud AB,
Boliden Keni AB,
Casco Nobel AB,
Eka Nobel AB,
Kerna Nord AB,
Korsnäs Marma AB
ang Diacel1 AB
MoDo Cell AB,
Norsk Hydro Plast AB,
Perstorp AB,
Statoil Petrokemi AB,
Supra AB,
Unifos Kemi AB,

Sundbyberg
Avesta
Stenungsund
Stenungsund
Skoghall
Helsingborg
Kristinehamn
Surte
Stockholm
Gävle
Örnsköldsvik
Stenungsund
Perstorp
Stenungsund
Landskrona
Stenungsund
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Annan kemisk industri

t ex färg-, läkemedels-* tvätt-, toalettmedels- och
sprängämnesindustri, SNI 352:
Alcro 4 Beckers AB,
Fermenta,
Ni tro Nobel AB,
Nordsjö,
Pharmacia,
AB Stadex,
Sunlight AB,

Bromma
Strängnäs
Gyttorp
Malmö
Uppsala
Malmö
Köping

Petroleumraffinaderier och smörjmedels-, asfaltoch kolproduktionsindustri
SNI 353 och 354:
BP,
Härnösands grafit AB,
Scanraff,
Shell Raffinaderi AB,
AB Nynäs Petroleum,

4

Göteborg
Lysekil
Göteborg
Stockholm

Gummivaru- och plastvaruindustri

Gislaved AB,
Nordflex,
Nobelplast,
Sveriges Plastförbund,
Tarkett,
Telefon AB LM Eriksson,
Teno,
Trelleborg AB,
Uponor,

Gislaved
Gi slaved
Ljungby
Stockholm
Ronneby
Kristianstad
Norrköping
Trelleborg
Fristad
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JORD- OCH STENVARUINDUSTRI

1

Glas, glasvaruindustri

Glasforskni ngsi nsti tutet
Kosta/Boda
Orrefors
Pilkington Floatglas,
PLM,
PLM,
PLM,

2

Halmstad
Hammar
Limmared
Malmö

Cement- och kalkindustri

SNI 3692:
Cenenta,
Cementa,
Cementa,

3

Danderyd
Limhamn
Skövde

Porslins- och lergodsindustri, tegel och annan
mineralvaruindustri

SNI 361, 3691, 3699:

Gull fiber AB,
Ifö Electric,
Ifö-Sanitär,
Rockwool A8,
Sydtegel AB,

SNI 3" HELA BRANSCHEN

Järnkontoret
Kemikontoret
Gjuteri föreningen

Billesholm
Bromölla
Bromölla
Skövde
Malmö
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7 (?)

Järn och stSl

SSAB
Avesta AB
SKF Steel AB
AB Sandvik Steel
Fagersta Stainless AB
(Dessa är repr i Järnkontorets Energiräd, men VD i
samtliga 19 medlemsföretag har svarat och gett synpunkter).

2

Ferrolegeringsverk

Ferrolegeringar,
Kerna Nord Industrikemi,
Swede Chrome AB,
Vargön Alloys AB,

3

Trollhättan
Sundsvall
Malmö
Vargön

Icke järnmetaller

Avesta Aluminium,
Boliden Metall AB,
GA-Metall AB,
GA-Metall AB,
Granges Aluminium,
Korrugal A3,

Stockholm
Skelleftehamn
Finspång
Sundsvall
Stockholm
Finspång

Gjuterier
Svenska Gjuteriföreningen
SNI 38 VERKSTADSINDUSTRIN
ASEA,

f

i
1
i

1

Bofors AB,
AB E l e c t r o l u x ,
Ericsson AB
Mekanförbundet
SAAB Scania AB,
SAAB-Scania AB,
SKF Norden,
AB Volvo,
Ak er inans AB,

Västerås
Bofors
Stockholm

Linköping
Södertälje
Göteborg
Göteborg
Eslöv
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Tidigare har följande publikationer utgivits i statens
energiverks rapportserie
1984:1

IEA Forestry Energy. Annual Report 1983

]985:R1

IEA Forestry Energy Project. A Study of Biomass
Liquefaction test Facility

1985:R2

IEA Forestry Energy. Annual Report 1984

1985:R3

IEA Peat Production and Utilization Project.
Annual Report 1984

198S-.R4

Demand for Commercial Energy in Developing
Countries, Phil O'Keefe. Beijer Institute

1985:R5

Kommunal energiplanering
Fem uppsatser

1986:R1

IE/ Forestry Energy
Annjal Report 1985

1986:R2

LAGA OLJEPRISER?
Effekter på svensk energiförsörjning

1986:R3

ELMARKNADEN 1985
-En vändpunkt?

1986-.R4

Förutsättningar för minskning av svavelhalten i
oljeprodukter i Sverige
Underlagsmaterial till statens energiverks
utredning om svavelhalten i oljeprodukter
Nils Elam. Atrax Energi AB

1986:R5

Reduction of sulfur content in gasoil and heavy
fuel oil
Background material for the National Energy
Administration's stydy of the sulphur content i
oil products
Prepared for the National Energy Administration
by Purvin & Gertz, Inc.

1986:R6

Avsvavling av petroleumprodukter
Tekn. lic. Arne Bergholm
Framställning av lågsvavliga eldningsoljor
Sveriges tekniska attachéer, Washington
Underlagsmaterial till statens energiverks
utredning om svavelhalten i oljeprodukter

Efter Tjernobyl
Underlag till
Statens energiverks utredning
Förtida avveckling av
kärnkraften i Sverige
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