
Välkommen på fjärrvärmemöte 

GEAB 2017 



Bild 

Kvällens agenda 

• Presentation av oss 

 

• GEAB:s fjärrvärme  

• Priser och prisvärdhet  

• Miljön 

• Din fjärrvärmecentral  

• NYTT: Serviceavtal och smart termostat för privatkunder  
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Närvarande från GEAB var 

• Anna Ekman, fjärrvärmesäljare 

• Kalle Blomberg, chef Värme 

• Staffan Sundström, driftingenjör Värme 



GEAB:s fjärrvärme 
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GEAB Fjärrvärmeorganisation.  

~16 personer dagligen involverade. 
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http://geabrauk/falk/GEABianertest/Bernt Jakobsson.jpg
http://geabrauk/falk/GEABianertest/Roine Pettersson.jpg
http://geabrauk/falk/GEABianertest/Anna Ekman.jpg
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GEAB Fjärrvärme 
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Slite 

Klintehamn 

Hemse 

Visby 

Fyra orter 

~ 1 450 kundanläggningar 

Produktion 2016, 235 GWh 

Drygt 10 mil kulvert 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4oXf7ZjQAhUJbRQKHVsPA70QjRwIBw&url=http://www.byggnadsvardgotland.nu/?page_id%3D8&psig=AFQjCNHNoS2e6FKEX_QVb4EbViKu7jwg-A&ust=1478684074433309
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Visby - Översikt 

2016-12-07 REKO-möte 7 december 2016  6 

0,3 MW Deponigas 

3,8 MW Bioolja 

10 MW Eo1 

12 MW Flis 

18 MW Flis 

25 MW Bioolja 

20 MW El 

12 MW Värmepump 

2x3,8 MW Bioolja 

0,3 MW Rötgas 

0,8 MW Frikyla 

Produkt 
Lednings-

längd 

Kund-

anläggningar 

Försäljnings-

volym 

Värme 86,0 km 1230 ~182 GWh 

Kyla 2,2 km 3 ~0,4 GWh 
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Slite - Översikt 
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2x3 MW Spillvärme 

4 MW Bioolja 
5,8 MW Eo1 

Produkt Ledningslängd 
Kund-

anläggningar 

Försäljnings-

volym 

Värme 6,9 km 50 ~17 GWh 
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Klintehamn - Översikt 
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2,3 MW Flis 

2,8 MW Eo1 

2 MW Flis (Färdigvärme) 

Produkt Ledningslängd 
Kund-

anläggningar 

Försäljnings-

volym 

Värme 5,8 km 54 ~8 GWh 
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Hemse - Översikt 
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7 MW Flis 

4 MW Eo1 

Produkt Ledningslängd 
Kund-

anläggningar 

Försäljnings-

volym 

Värme 7,6 km 101 ~13 GWh 
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Det gångna årets huvudaktiviteter i produktionen 
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Visby 

Förebyggande 
underhåll enligt plan  

Byte styrsystem HVC1 

Ackumulatortank 

Stoftfiltrering Panna 1 

Ny produktion pinjen 

Ny hantering av 
deponigas 

Hemse 

Förebyggande 
underhåll enligt plan 

Upprustning oljepanna 

Ny styrning 
fjärrvärmenätet 

Planering för utbyte av 
flispanna 

Slite 

Förebyggande 
underhåll enligt plan 

Byte 
spillvärmeanläggning 

Klintehamn 

Förebyggande 
underhåll enligt plan 
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Byte spillvärmeanläggning Slite 
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Fakta: 

• byter ut de 8 spillvärmeaggregaten 

• Vi ”växlar av” anläggningen 

• Vi byter styrsystem 

 

Vi säkrar en framtida mottagning av spillvärme 

från Cementa 
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Ackumulatortank Visby 
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Fakta: 

• 36m hög, energilager på ~240MWh 

• Med ackumulatorn kan vi optimera 

användningen av våra flispannor och 

värmepump och minska 

användningen av olja 

 

Status:  

• Bygglovsansökan inlämnad 

• Upphandling pågår 

 

Tidplan: 

• Investeringsbeslut jan/feb 

• Byggnation 2018 

• Driftsättning årsskiftet 2018/2019 

 

Vy från ÅVC 



Bild 

Stoftfilter Panna 1 Visby 
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Fakta: 

• Panna 1 (Österby)  kompletteras med 

ett elektrofilter för rening av rökgaser. 

Utsläppet förväntas minska från ~150 

mg/m3 till mindre än 20 mg/m3. 

• I samband med detta byggs även ett 

system för separering av botten- och 

flygaska. 

 

Status:  

• Byggnation pågår 

 

 

Tidplan: 

• Driftsättning januari 2018 
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Ny produktion på pinjen i Visby 
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Fakta: 

• Fyra äldre befintliga pannor och två 

cisterner byts ut till en ny panna 

avsedd för eldning av bioolja, samt en 

ny större cistern. 

 

Status:  

• Upphandling och kontrakt klart 

• Väntar på bygglov 

 

 

Tidplan: 

• Driftsättning mars-april 2018 

 

 



Bild 

Vi bygger en ny lösning för att fortsätta med ”eldning” av 

deponigas från Visby soptipp.  
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Fakta: 

• Befintlig gaspanna klarar inte längre av att 

förbränna deponigasen pga för lågt 

metangasinnehåll. Pannan byts ut till en 

ny anläggning för oxidering av metangas, 

som för Sverige är en ny teknik för 

hantering av deponigas. 

• System för gasinsamling på tippen 

soptippen byts ut 

 

 

Tidplan: 

• Driftsättning april 2018 



Priser och prisvärdhet 
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Denna undersökning 

görs varje år och jämför 

priser på VA, 

sophämtning, elnät, 

elhandel och fjärrvärme i 

alla kommuner i hela 

Sverige. 

 

Läs hela rapporten på 

http://nilsholgersson.nu/ 

http://nilsholgersson.nu/


Bild 

Prisutveckling Fjärrvärme Nils Holgersson-huset 
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"50% i mitten"

Pris Gotland

Medelpris Riket

Högsta pris Riket

Lägsta pris Riket

Priserna i hälften av alla 

fjärrvärmenät i Sverige ryms 

inom detta orange fält. 

GEAB ligger strax under 

fältets överkant.  
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Prisutveckling fjärrvärme småhus 
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Fjärrvärmekunder beskriver GEAB med ett ord - 2016 
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Vid den kundundersökning som görs varje år ombeds de kunder som  rings upp att beskriva 

GEAB med ett ord. Orden i bilden ovan kommer från de kunder som hade fjärrvärme och 

ordens storlek är beroende av hur många som sade respektive ord - ju fler  desto större ord. 
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Fjärrvärmekunder beskriver GEAB med ett ord - 2017 
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Och så här såg det ut vid årets undersökning. 



Bild 

Jag tycker att leveranssäkerheten vad gäller fjärrvärmen är mycket god. Jag är nöjd med 

fjärrvärmen eftersom den fungerar bra och är leveranssäker. Leveranssäkerheten på fjärrvärmen 

kan inte bli bättre, det fungerar klockrent idag. Leveranssäkerheten på fjärrvärmen är väldigt bra. 

Leveranssäkerheten är mycket god där vi bor. Leveranssäkerheten är väldigt bra på fjärrvärmen 

På fjärrvärmen har jag inte upplevt några problem. Sällan några avbrott på fjärrvärmen. Vi har 

aldrig haft några avbrott på fjärrvärmen. Vår förening har inte haft några problem med fjärrvärmen. 

Fjärrvärmen börjar bli dyr men den fungerar bra. Vi har dessutom fått ett jättebra elhandelsavtal 

av dem. Fjärrvärmen har fungerat bra. Framförallt gör fjärrvärmen att GEAB är mycket bra. GEAB 

håller hög leveranssäkerhet på fjärrvärmen och är också ett stabilt och bra bolag. Jag har haft 

värme nästan hela tiden. Fjärrvärmen fungerar bra. Fjärrvärmen fungerar bra. Fjärrvärmen 

fungerar bra. Fjärrvärmen fungerar bra. Fjärrvärmen fungerar klockrent. Fjärrvärmen fungerar 

utan problem. Fjärrvärmen fungerar utan problem. Fjärrvärmen fungerar utmärkt och har gjort det 

så länge jag kan minnas. Fjärrvärmen fungerar. Fjärrvärmen fungerar. Fjärrvärmen har alltid 

fungerat bra. Fjärrvärmen håller hög kvalité. Fjärrvärmen håller hög leveranssäkerhet, jag har 

aldrig haft några problem. Fjärrvärmen håller mycket hög leveranssäkerhet, den fungerar perfekt. 

Fjärrvärmen är överlag leveranssäker, tror aldrig vi har haft ett avbrott. Det är mycket sällan det 

har varit problem med fjärrvärmen. Har inga avbrott på fjärrvärmen. Jag har aldrig haft ett enda 

avbrott i fjärrvärmen. Jag har aldrig haft några problem med fjärrvärmen, allting fungerar som det 

ska. Jag har aldrig haft några problem så jag måste säga att den är hög. Jag har aldrig haft några 

problem. Jag har aldrig märkt av några brister i fjärrvärmen, den tuffar på riktigt bra. Jag har haft 

väldigt få problem med fjärrvärmen, så jag tycker att de håller hög leveranssäkerhet. Jag har inte 

sett något problem med fjärrvärmen. jag tycker att leveranssäkerheten på fjärrvärmen är mycket 

god. jag tycker att leveranssäkerheten på fjärrvärmen är mycket hög. Jag tycker att 

leveranssäkerheten på fjärrvärmen är väldigt hög. 

 

Vad får man för pengarna? 
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Ännu en fråga: Våra kunder svarar på vad de anser om leveranstryggheten. 
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Vad får man för pengarna? 
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Miljön 
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Svensk fjärrvärme och miljön 
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GEAB:s fjärrvärme och miljön 

Vår bränslemix 
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GEAB:s fjärrvärme och miljön 

Fossilfri framtid! 

Vårt mål är att från och med 2019 ha en produktion som 

är helt fossilfri och består till 100% av förnybara och 

återvunna bränslen  

REKO-möte november 2017 27 



Din fjärrvärmecentral 
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Din fjärrvärmecentral 
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På vår webb finns 

korta filmer som 

beskriver hur en 

fjärrvärmecentral 

fungerar. 
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Lanseras 15 januari 2018 
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Serviceavtal för 

privatkunder och 

smart termostat. 

 

Mer info kommer! 



Funderingar eller kommentarer? 



Bild 

 

 

 

Tack för oss! 

 

Tack till alla fjärrvärmekunder som deltog på mötet! 

 

Utan era frågor hade det inte blivit  

ett så bra möte och så givande diskussioner! 
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