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Kommunstyrelsen 

Gasturbin för reservelkraft 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till kommunledningskontoret 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 ovanstående analys avstå från storinspektion.  
 
Ärende 
Skrivelse har inkommit från räddnings- och beredskapsnämnden (RBN) den 7 september 
2012 med begäran om att kommunstyrelsen ska besluta att inte genomföra storinspektion eller 
några investeringar i gasturbinen som är reservaggregat för eltillförsel till kraftvärmeverket . 
RBN hemställer också om att kommunstyrelsen inte köper tillbaka nämnda anläggning. 
Bilaga 1. 
 
Genom bidrag från Svenska kraftnät och Överstyrelsen för civil beredskap uppfördes en 
gasturbinen av kommunstyrelsen 1998 och såldes efter klarställande till Uppsala Energi AB. 
Vid försäljningen av det kommunala bolaget till Vattenfall AB  tecknades tilläggsavtal, som 
sträcker sig till 31 december 2014. 
 
Tilläggsavtalet om gasturbinen innebär att Uppsala kommun, genom RBN, ersätter Vattenfall 
för driften av gasturbinen och att kommunstyrelsen beslutar om och betalar  eventuella 
investeringar.  
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Frågan som nu aktualiserats rör en storinspektion av gasturbinanläggningen mot en kostnad 
av 2,5 mkr samt därav följande behov av investeringar i storleksordningen 2 – 10 mkr. 
 
 
 
 
 
RBN föreslår kommunstyrelsen att inte genomföra inspektionen eller investeringar och heller 
inte köpa tillbaka anläggningen då det primärt inte är kommunens ansvar att säkerställa start 
av kraftvärmeverket vid elbortfall då ansvaret ligger hos elproducenten Vattenfall AB. 
 
Föredragning 
Tillkomsten av gasturbinen skedde genom bidrag om 59 mnkr från Svenska kraftnät och 
Överstyrelsen för civil beredskap. Vid ett totalt elavbrott ska gasturbinen kunna användas för 
att starta kraftvärmeverket och därmed förse Uppsala med fortsatt fjärrvärme.  Avbrott i 
tekniska system fram till fastighet är ett leverantörsansvar medan kommunen ansvarar för att 
människor inte far illa. Av dessa skäl tecknades avtal mellan Uppsala Energi och 
kommunstyrelsen om att kommunen svarar för driftskostnader och eventuella investeringar i 
gasturbinen även efter det att ägandet övergått till el-bolaget. Avtalet gäller t o m  2014. 
 
Vid fråga ställd till Vattenfall AB (Fjärrvärme) om förmågan att upprätthålla fjärrvärmen vid 
ett elavbrott anger de att för att starta upp kraftvärmeverket vid en "black-out" måste 
gasturbinen användas då det annars inte finns någon annan möjlighet. Alternativet är att 
avvakta Svenska Kraftnät och ordinarie elförsörjning. Gasturbinen kan starta upp 
Kraftvärmeverket från "dött nät" och etablera "ö-drift" inom Uppsala för att försörja 
prioriterade funktioner enligt kommunens Beredskapsplan, exempelvis 
 - vattenförsörjning 
 - avlopp 
 - övriga prioriterade funktioner/lokaler 
- under denna period kommer även värmen att fungera 
 
Vid kontakt med Uppsala Vatten AB uppger de att de har egen reservkraft till de nya 
vattenverken, Gränby och Bäcklösa, och även till täktområdet i Storvad. Men i en avbrotts-
situation skulle de helst behöva ha el-kraft till övriga täktområden samt till vissa större 
tryckstegringsstationer. Som en konsekvens av att vattenförsörjningen fungerar på ett 
någorlunda normalt sätt så är de i stort behov av att ha el-kraft till avloppsreningsverket för att 
kunna te emot och rena avloppsvatten. Alternativet är att släppa ut det orenade avloppsvattnet 
direkt i Fyrisån.. Även en del större avloppspumpstationer behöver få el-kraft för att undvika 
översvämningar av orenat avloppsvatten. Enligt plan så ska även vattenverk och avlopps-
reningsverk i Storvreta kunna hållas igång med el-kraft från gasturbinen vilket innebär att 
Storvreta också skulle kunna vattenförsörjas med viss begränsning under ett längre totalt el-
avbrott. Härtill kommer att bränsleupplaget till gasturbinen ska kunna fungera som bränsle 
back-up till Uppsala Vatten AB:s reservelverk, både de permanenta och mobila. 
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Frågan om kommunens fortsatta ansvarstagande för gasturbinen är mycket komplex och 
behöver därför genomlysas mer grundligt. De ekonomiska förhållandena bör också ses över 
både vad gäller en eventuell avveckling som en fortsatt drift. Då beredskapsfrågorna från 
årsskiftet 2011/2012  överförts till kommunstyrelsen föreslås att kommunledningskontoret får 
uppdraget att ytterligare belysa konsekvenserna av att kommunen avvecklar sitt engagemang i 
gasturbinen och även titta på alternativ modell för fortsatt drift av verksamheten. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 










