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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Gasturbin för reservkraft 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att godkänna att Vattenfall AB genomför storrevision av gasturbin för reservkraft Uppsala 
 
att kostnaden för storrevisionen som beräknas till cirka elva miljoner betalas till 50 procent av 
Uppsala kommun och 50 procent av Svenska kraftnät AB, samt 
 
att kommunstyrelsen inom befintlig ram finansierar Uppsala kommuns del av kostnaden för 
storrevisionen 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningskontoret den 8 februari 2012 
-att i samverkan med berörda parter genomföra en teknisk och ekonomisk konsekvensanalys  
samt en riskanalys av en avveckling av gasturbinen 
-att i samverkan med Vattenfall AB undersöka alternativ modell för fortsatt drift av 
gasturbinen, samt 
-att i avvaktan på ovanstående analys avstå från storrevision 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav år 1998 Uppsala Energi AB i uppdrag att bygga en 
gasturbinanläggning och samtidigt tecknandes ett avtal om drift, tillsyn och underhåll av 
gasturbinanläggningen. Vid försäljningen av Uppsala Energi AB till Vattenfall AB 
kompletterades avtalet med ett tilläggsavtal. Avtalet sträcker sig till 31 december 2014 och 
förlängs automatiskt om inte någon part säger upp avtalet. 
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Med Uppsala kommun som ägare byggdes gasturbinen med hjälp av bidrag från Svenska 
kraftnät AB och Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) till en uppskattad kostnad av 59 
mkr. När anläggningen var klar såldes den till Uppsala Energi AB för en krona. 
Syftet med anläggningen är att kunna starta upp Vattenfalls kraftvärmeverk mot dött elnät 
(när inmatning av elenergi från omvärlden fallit bort). Kraftvärmeverket ska därefter kunna 
producera elkraft och värme för Uppsala tätort. Gasturbinanläggningen ska även, då uppstart 
av kraftvärmeverket inte är möjlig, kunna startas för direkt elenergiproduktion till de av 
kommunen beslutade mest prioriterade anläggningarna.  
 
Gasturbinen ägs av Vattenfall AB. Uppsala kommun ersätter Vattenfall för 
underhållskostnader och bränslekostnader (ca 375 tkr för år 2012) samt andra investeringar 
som måste göras enligt avtal (gällande t o m 2014-12-31).  Detta finansieras av 
kommunstyrelsen.  
 
För att garantera anläggningens funktionsduglighet och tillförlitlighet enligt avtalet krävs en 
storrevision till en totalkostnad av cirka elva miljoner kronor. Storrevisionen består av flera 
moment vilka kostnadsuppskattats var och en för sig. 
 
Uppskattad kostnad för öppning och inspektion av gasturbinen är cirka fem miljoner kronor. 
Det tillkommer kostnad för reservdelar och åtgärder av upptäckta fel på cirka tre till fyra 
miljoner kronor. Brist på reservdelar till det 40 år gamla kontrollsystemet som visar klara 
ålderssymptom bedöms kosta cirka två och en halv miljoner kronor. 
 
För genomförande av storrevisionen planeras ett samarbete med Nordjyllandsverket i 
Danmark. Vattenfalls bedömning är baserad på rekommendationer från olika tillverkare, 
serviceföretag samt erfarenheter från GE Users Group inom Vattenfallkoncernen där det finns 
ett flertal gasturbiner. Genom att göra revisionen tillsammans med verket i Danmark kan 
kostnaden hållas nere kring nivån 11 miljoner kronor. 
 
Uppsala kommun har rätt att använda gasturbineffekten 16 MW som reservkraft för vissa 
kritiska objekt. Svenska kraftnät AB har rätt till reservkraft till KVV (kraftvärmeverket) för 
att möjliggöra dödnätstart och körning i ö-drift på eget sektionerat nät. Vattenfall AB Värme 
utför underhåll, tillsyn och drift av gasturbinanläggningen. 
 
Samråd 
Kommunledningskontoret har av samtliga kontors-, förvaltnings- och bolagschefer begärt en 
konsekvensbeskrivning av en avveckling av gasturbin för reservkraft Uppsala. Av dessa 
svarade tolv och fem svarade inte. 
 
Av de som svarade var det nio som angav ett behov av reservkraft och att gasturbinen behövs 
för deras verksamheter.  En sammanställning av inkomna konsekvensbeskrivningar återges i 
bilaga 1. 
 
Brist på reservkraft vid längre elavbrott får stora konsekvenser för kommunens 
samhällsviktiga verksamheter. Uppsala Vatten och avfall AB har i sin planering utgått från att 
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elförsörjning genom ö-drift med gasturbin kommer att anordnas vid storskaligt strömavbrott. 
Genom detta kan vattenproduktionen hållas igång och till exempel kan reningsverket förses 
med elkraft. Samtliga avloppsreningsverk saknar fasta reservkraftanläggningar. 
 
Är det sträng kyla utomhus drabbas medborgarna med nedkylda fastigheter och stora 
egendomsskador. För äldre och andra utsatta människor kommer det snabbt att bli en allvarlig 
hälsofråga. Tillfällig omflyttning kan bli aktuellt. 
 
För kemi- och läkemedelsföretagen är det viktigt med leverans av el med hänsyn till särskilda 
kontrollkrav som gäller inom denna bransch. 
 
Svenska kraftnät har den 29 april 2013 beslutat att Vattenfall AB Heat Generation som 
beredskapsåtgärd ska byta styrsystem samt genomföra storrevision. Åtgärden ska vara 
genomförd senast 30 november 2014. bilaga 2. 
 
Föredragning 
Utan gasturbin har Uppsala tätort ingen reservkraft som motsvarar behovet. Vid längre 
elbortfall under ogynnsamma förhållanden drabbas kommuninvånarna och de samhällsviktiga 
verksamheterna. Vattenfall AB har ansvar för att leverera el och värme medan Uppsala 
kommun får hantera konsekvenserna vid avbrott i leveranserna. 
 
Sedan invigningen år 1999 har inte gasturbinen använts i någon skarp situation. 
Sannolikheten för att ett långvarigt elavbrott (> ett dygn) ska inträffa är väldigt liten. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid ett större externt strömavbrott som varar under 
längre tid, så kan man inte starta kraftvärmeverket (KVV1) utan reservkraft. Därmed kan man 
inte hålla igång el- och fjärvärmeproduktionen till prioriterade samhällsfunktioner 
(samhällsviktig verksamhet).   
 
Det skulle behövas ca femtio mobila elverk för att få ihop behovet av 15 MW. Kostnaden idag 
är mellan 5-10 kr per watt (totalt 75 – 100 mkr) om man köper in mobila elverk som 
ersättning för gasturbinen. Gasturbinen kostade ca 3-4 kr per watt (45 – 60 mkr). Till detta ska 
det läggas kostnader för bränsle och underhåll.  Det kan också bli besvärligt att transportera 
runt mobila elverk i full snöstorm. 
 
Idag finns inte tillräckligt med mobila reservelverk för att kunna ersätta gasturbinens 
kapacitet. Ett annat alternativ till gasturbinen är fem stora dieselelverk som är ca 25 procent 
dyrare än gasturbinen. Sådana större dieselelverk är för närvarande svåra att hitta på 
markanden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med en storrevision i år kan nästa storrevision infalla om tio år och återstående livslängd på 
turbinen är bedömd till att vara ca 20 år. Storrevisioner som kostar ca 11 miljoner kronor per 
gång ger kalkylmässigt en årskostnad på ca 1,4 mnkr. 
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Av kostnaden på 11 mnkr ska Uppsala kommun stå för hälften vilket ger en kostnad på ca 5,5 
mnkr. Beloppet ska hanteras som en kostnad som belastar kommunstyrelsen. Det kräver en 
ombudgetering.   
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson 
stadsdirektör  
 
 




































