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Det här materialet är sammanställt av Cursor Oy – februari 2017  
 
Bakgrundsinformationen (bl.a. kartpresentationerna) är från följande 
utredningar: Energilösningarnas styrkor och utgångspunkter i Kotka–
Fredrikshamnregionen med tanke på planering och främjande av 
investeringar. Slutrapport 20.4.2016. Skriven av Jukka Jalovaara & Mirja 
Mutikainen Ramboll Finland Oy & Lauri Malinen One1 Oy. Beställare 
Cursor Oy/SELL-projektet (Utredningen gjordes 10/2015 - 4/2016 och i 
den deltog regionens kommuner samt energibolag) 
 
 



Energiintensiva 
funktioner 
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1. Beaktande av detta i den strategiska generalplanen 
2. Bakgrundsinformation: Centrala energinät + centrala 
energiproduktionsobjekt i anslutning till regionens produktion  
  

 



Beaktande av regionens styrkor inom energi i den strategiska generalplanen (1) 

*gäller främst storindustri, distributionsnätet (mindre än 110 kV, i allmänhet 20 kV) räcker i allmänhet för 
behoven inom medelstor industri 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska 
generalplanen* 

Industriområdenas läge 
(T, TT, TY, LS) 

Områdenas läge i förhållande till el- och 
gasnäten / viktiga CHP-anläggningar 
(kombinerad el- & värmeproduktion; 
synergipotential) 

Största delen av industriområdena finns 
intill/i närheten av eldistributionsnätet (110 
kV)* och gasöverföringsnätet (40 bar/8 bar)  
Det finns industriområden kring alla 
nuvarande betydande CHP-anläggningar 
(Sunila, Korkeakoski, Hovinsaari, Kotkamills) 

Områden som är 
lämpliga som 
Datacenter-områden 
(profilerande 
beteckning) 

Områdenas läge i förhållande till elnäten 
/ fjärrvärmenäten (utnyttjande av 
spillvärme) 

Alla förläggningsplatser (8) finns intill/i 
närheten av 110 kV elnät   
Av förläggningsplatserna finns 2/8 (Mussalo 
& Karhula) i närheten av fjärrvärmenät 
 

15.2.2017 
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Tekstisisältö tähän 
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Uppvärmningslösningar 
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1. Beaktande av detta i den strategiska generalplanen / bedömning 
2. Bakgrund:  

• Sammanställning av uppvärmningslösningar 
• Geoenergipotential 
• Potential för utbyggnad av fjärrvärmenäten 

 
• Bakgrundsinformation från följande utredning: Energilösningarnas styrkor och 

utgångspunkter i Kotka-Fredrikshamnregionen med tanke på planeringen och 
främjandet av investeringar. Slutrapport 20.4.2016. Skriven av Jukka Jalovaara & 
Mirja Mutikainen Ramboll Finland Oy & Lauri Malinen One1 Oy. Beställare Cursor 
Oy/SELL-projektet 



Beaktande av regionens styrkor och utgångspunkter inom energi 
 i den strategiska generalplanen - uppvärmningslösningar 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska generalplanen 

Uppvärmningslösningar:  
Centrumområden 
/områden med 
intensiva 
tätortsfunktioner 

Områdenas läge i 
förhållande till potentialen 
för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten* 

Kotka: Områdena ligger med tanke på utbyggnad av fjärrvärmenätet 
huvudsakligen på en lönsam nivå också när det gäller energieffektivare 
byggnader än normalt (för flervåningshus också passivhus, för radhus 
främst på lågenerginivå).  
Fredrikshamn: Största delen av området ligger inom ett lönsamt 
område för utbyggnad av fjärrvärmenätet i fråga om byggande av 
flervåningshus (även på lågenerginivå) 
Pyttis & Miehikkälä: Inga områden för intensiva tätortsfunktioner 
Vederlax: Ett område för intensiva tätortsfunktioner – inget 
fjärrvärmenät (läge intill gasnätet) 
 

15.2.2017 

*se bedömningar på senare sidor, beskrivning av beräkningen finns i början. 
Obs. Uppskattningen av utbyggnadspotentialen är riktgivande 
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Beaktande av regionens styrkor och utgångspunkter inom energi 
 i den strategiska generalplanen – uppvärmningslösningar 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska generalplanen 

Uppvärmningslösningar:  
Områden för 
tätortsfunktioner 

Områdenas läge i förhållande till 
potentialen för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten* samt till goda 
områden med geoenergi** 
(jordvärme) 

Kotka:  
- Områdena ligger huvudsakligen inom lönsamhetsområdet för 

utbyggnad av det nuvarande fjärrvärmenätet (speciellt när 
det gäller flervåningshus, delvis också 
radhus/småhusbyggnation). Ett undantag är området 
Ylänummi – Tavastila samt området Halla-Tiutinen  

- Områdena ligger nästan helt på område med utmärkt/god 
potential för geoenergi 

15.2.2017 

*se bedömningar på senare sidor, beskrivning av beräkningen finns i början. 
Obs. Uppskattningen av utbyggnadspotentialen är riktgivande 
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Beaktande av regionens styrkor och utgångspunkter inom energi 
 i den strategiska generalplanen – uppvärmningslösningar 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska generalplanen 

Uppvärmningslösningar:  
Områden för 
tätortsfunktioner  

Områdenas läge i förhållande till 
potentialen för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten* samt till goda 
områden med geoenergi** 
(jordvärme) 

Fredrikshamn:  
- Ungefär hälften av centraltätortens område ligger inom ett 

lönsamt område för utbyggnad av fjärrvärmenätet i fråga om 
byggande av flervåningshus (även på lågenerginivå) – 
undantag är riktningen Salmenkylä/Husula + riktningen Uusi 
Summa 

- vid byggande av radhus/småhus omfattar det potentiella 
området för utbyggnad av fjärrvärmenätet en del av området  

- Neovoton tätortsområde ligger inte inom det potentiella 
området för utbyggnad av det nuvarande fjärrvärmenätet 
(området ligger inom gasnätsområdet)  

- Alla tätortsområden ligger nästan helt inom område med 
utmärkt/god potential för geoenergi  
 

15.2.2017 

*se bedömningar på senare sidor, beskrivning av beräkningen finns i 
början. Obs. Uppskattningen av utbyggnadspotentialen är riktgivande 
**se karta över geoenergipotential nedan 
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Beaktande av regionens styrkor och utgångspunkter inom energi 
 i den strategiska generalplanen – uppvärmningslösningar 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska generalplanen 

Uppvärmnings-
lösningar:  
Områden för 
tätortsfunktioner 

Områdenas läge i 
förhållande till potentialen 
för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten* samt till 
goda områden med 
geoenergi** (jordvärme) 

Pyttis:  
• Kyrkbyns område: området ligger i huvudsak inom området för lönsam 

utbyggnad av fjärrvärmenätet samt inom ett utmärkt område för geoenergi  
• Brobyområdet: det nuvarande området ligger i huvudsak inom området för 

lönsam utbyggnad av fjärrvärmenätet. Nya områden ligger huvudsakligen 
utanför det området. Beträffande geoenergi ligger området delvis på 
grundvattenområde, vilket kan begränsa möjligheterna att utnyttja jordvärme  

• Tätort intill gränsen till Kotka: området ligger huvudsakligen inom området för 
eventuell utbyggnad av Kotkas nuvarande fjärrvärmenät (med tanke på radhus 
/ småhus  

Miehikkälä: tätortsområdet (kyrkbyn) ligger inom området för potentiell 
utbyggnad av fjärrvärmenätet i fråga om byggande av flervåningshus/radhus 
(delvis också småhusbyggande) samt på ett område med utmärkt/god potential 
för geoenergi  
Vederlax: Inget fjärrvärmenät. Tätorten ligger inom område med naturgasnät  

15.2.2017 

*se bedömningar på senare sidor, beskrivning av beräkningen finns i 
början. Obs. Uppskattningen av utbyggnadspotentialen är riktgivande 
**se karta över geoenergipotential nedan 
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Beaktande av regionens styrkor och utgångspunkter inom energi 
 i den strategiska generalplanen – uppvärmningslösningar 

Tema: Bedömningskriterium Beaktande av aspekten i den strategiska 
generalplanen 

Uppvärmningslösningar:  
Småhusdominerade områden 

Områdenas läge i förhållande till 
olika uppvärmningsalternativ 
 

Läget har ingen stor betydelse, eftersom småhus i 
stället för fjärrvärme eller jordvärme också kan 
använda lösningar som passar var som helst 
(lösningar som bygger på luftvärme / pellets / 
småskalig förbränning av ved) 

15.2.2017 
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Nuläge i fråga om uppvärmningslösningar 



GEOENERGI I KOTKA- 
FREDRIKSHAMNREGIONEN – MÖJLIGHETER  
 

• Regionen har utmärkt geoenergipotential. 
• Sydöstra Finland är Finlands bästa geoenergiområde, se 

vidstående karta. 
• Möjligheten att utvinna geoenergi påverkas av 

marksubstansens värmeledningsförmåga samt andra lokala 
faktorer såsom strömningar av berggrundvatten. 

• Värmebrunnarnas lönsamhet beror också på bergytans djup 
från markytan – området har huvudsakligen ett tunt jordlager, 
vilket är bra. 

• Det har gjorts en undersökning av geoenergipotentialen i regionen. 
Den finns i karttjänsten (kotka.karttapalvelu.fi), se följande sida. 

• Geoenergipotential finns bl.a. i de östra delarna av Kotka, där det inte 
finns fjärrvärme. 

• Geoenergi kan också utnyttjas lokalt för kylning. 

15 
Geoenergipotential: http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/ 

 

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/
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Granskning av potentialen för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten 

1. Beskrivning av hur granskningen gjordes 
2. Granskning för de olika fjärrvärmenäten: 

• Kotka 
• Fredrikshamn 
• Pyttis kyrkby 
• Pyttis Broby 
• Miehikkälä kyrkby 
• (Vederlax har inget fjärrvärmenät) 
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Uppskattning av lönsamheten för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten – beskrivning av kartpresentation 
och beräkningar 
 Kartpresentationer: 

• I kartpresentationen användes genomsnittliga områdeseffektivitetstal som är specifika för respektive område för att presentera avgränsningarna 
• I kartpresentationen har markbyggnadstekniska aspekter som påverkar nätbyggandet inte beaktats 
• Kartpresentationens avgränsningar är ungefärliga och bygger på beräkningar. 
Beräkningar: 
I beräkningarna användes följande utgångsinformation och antaganden 

– Byggnadernas energiförbrukning har antagits vara enligt följande värden 
• Byggande enligt byggbestämmelsesamlingen; 120 kWh/m2 
• Lågenergibyggande; 60 kWh/m2 
• Passivenergibyggande; 30 kWh/m2 

– Storleken på de områden och tomter som ska bebyggas påverkar i hög grad beräkningens resultat 
• För områdesbyggande utgick man ifrån sådana storlekar som är typiska på repsektive område och för vilka det gick att modellera resultat (mellan 1,0 ha och 8,0 ha 

beroende på kommuncentrums storlek och byggnadstyp) 
• Tomterna antogs vara av sådan storlek som är typisk för respektive byggnadstyp 

– Fjärrvärmenätens bränslebas har beaktats i beräkningarna för att bestämma produktionskostnaderna, bränslenas självkostnadspris har antagits vara enligt statistikens medeltal 
• Kotka; flis som bränsle (avfall beaktades inte) 
• Fredrikshamn; naturgas som bränsle 
• Broby; flis som bränsle 
• Små områdesnät; flis som bränsle 

– De operativa kostnaderna för produktionsanläggningar och fjärrvärmenät har beaktats som genomsnittliga 
(FORTS.) 
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(BERÄKNINGAR forts.) 
– Nätens förluster har uppskattats på följande sätt 

• På KT-område 3 % värmeförlust i tillägg till såld energimängd 
• På RT-område 8 % värmeförlust i tillägg till såld energimängd 
• På OKT-område 12 % värmeförlust i tillägg till såld energimängd 

– Kostnaderna för byggande av nät och anläggningar har antagits vara enligt medeltalen; 
• Start- och ersättningsinvesteringarna för att bygga anläggningar (ökning av produktionskapaciteten) har beaktats (specifika värden för fjärrvärmenät och 

produktionskonstruktioner av olika storlek) 
• Kostnaderna för nätet har beräknats enligt typiska värden €/m för överföringsledningar samt gren- och kopplingsledningar 

– Prissättningen för fjärrvärme följer Finsk Energiindustris statistik och prislistor beträffande de regionala fjärrvärmenäten. För de mindre näten har prissättningen beräknats utgående från 
kommersiella krav och med hjälp av statistiska medeltal. 

– Det antas att avgifter för anslutning till fjärrvärme fås med regelbundna intervaller i takt med att utbyggnaden av området famskrider 
– Affärsverksamhetens antagna täckningsbidrag har beaktats som tillägg till bygg- och produktionskostnaderna vid jämförelse med prissättningen, antaget värde 20-30 % beroende på 

försäljningsvolymen. 
– Räntenivån för investeringskostnaderna har antagits vara 5 %, investeringens återbetalningstid 20 år (medeltal för byggande av både anläggningar och nät) 
– Via områdeseffektivitet (energitäthet) och kostnaderna för nätbyggande samt prissättning har det gått att uppskatta och beräkna de lönsamma avstånden för att bygga ut fjärrvärmenäten 
– Resultaten av beräkningarna presenteras i diagram där områdeseffektiviteten är en funktion av lönsamt utbyggnadsavstånd för byggnadsscenarier med olika typer av energitäthet. 

  
Dessutom ska följande aspekter beaktas i tolkningen av beräkningarna: 
• I beräkningarna har energibolagens kommersiella och strategiska synpunkter samt motiv nte beaktats individuellt, då lönsamheten för att bygga ut fjärrvärmenäten har bedömts. Det har inte 

gått att beakta kostnadseffekterna av produktionsmässiga faktorer och deras vikt i beräkningarna. Eventuella kommande förändringar i prissättningen har inte beaktats. Beräkningarna bygger 
på de bränslen som nu används och deras priser för närvarande. Detaljerade anskaffningspriser för bränslena har inte beaktats i beräkningarna.  

• Det är skäl att notera att beräkninganra utgår ifrån att områdena byggs färdiga till 100 % genast, alltså att områdeseffektiviteten uppnås omedelbart på ett visst byggnadsområde. Detta 
motsvarar inte situationen i verkligheten, då ett område ofta byggs upp under 3-10 årstid. Det här måste beaktas då man läser resultaten.  

• Beräkningarna kan bedömas som riktgivande utgångsinformation för generalplaneringen samt som utkast och preliminära granskningar för noggrannare beräkningar  
        för ett sepcifikt energibolag, om man vill göra sådana beräkningar. 
 

 

Uppskattning av lönsamheten för utbyggnad av 
fjärrvärmenäten – beskrivning av 
kartpresentation och beräkningar (forts.) 
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Tilläggsinformation:  
Regionen som 
användare av 

solenergi 
25 
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Solenergi i Kotka-Fredrikshamnregionen - utgångspunkter 

Solstrålningen är på en god nivå jämfört med övriga Finland                     
(ca +5 % jämfört med inlandet). 
 
 
Området har potentiella platser för storskaligt utnyttjande 
av solenergi bl.a. på norra sidan om de stora öppna 
områdena vid huvudlederna och andra öppna platser eller 
på fastigheter med plant tak. På industriområdena kan 
solenergin öka områdets självförsörjning på energi och 
minska energikostnaderna, då köpt energi kan ersättas (inga 
överföringspriser och skatter att betala).  

  

 



Tilläggsinformation:  Regionens 
gasnät möjliggör överföring av 

biogas och väte 
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Tilläggsinformation: Möjligheter till överföring av biogas 
och väte tack vare gasnätet 

• Ett särdrag i regionen när det gäller energi är att området har ett gasnät 
• Gasnätet används främst för naturgas, men det kan också användas för distribution och försäljning av 

biogas, t.ex. för användning i trafiken.  
• Det är också möjligt att överföra väte i gasnätet i framtiden, likaså finns det nya koncept för väteekonomi-

metanekonomi som kunde jämna ut efterfrågan på och produktionen av el.  
• Haminan Energias biogasanläggning i Vederlax är ett exempel på biogasproduktion. För närvarande 

produceras cirka 15 GWh biogas per år, främst för användning i trafiken (en fördubbling av produktionen 
planeras).  

• Regionens tankningsstationer för trafikgas finns i Itäväylä i Fredrikshamn (Haminan Energia Oy), och i 
Keltakallio i Kotka (Gasum Oy). Dessutom planeras en tankningsstation i Vaalimaa (Haminan Energia Oy). 

• Den ökande användningen av biogas tack vare de nya biogasanläggningarnas produktion kommer att 
minska användningen av naturgas (den gas som mest används) i någon mån i framtiden. Å andra sidan 
kommer det då att uppstå en biogasprodukt jämsides med naturgas.  
 



Tilläggsinformation:  
Energilösningarnas 
betydelse på olika 

ställen 
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